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ĐẶT  VÂN ĐỀ 

        Suy vỏ thượng thận là tình trạng giảm sản xuất  glucocorticoid , 

mineralocorticoid có thể giảm cả 2 hormon hoặc giảm riêng rẽ do sự hủy hoại 

hoặc do sự rối loạn chức năng tuyến vỏ thượng thận (suy thượng thận nguyên 

phát), do tiết ACTH bị suy giảm (suy thượng thận thứ phát) [1]. Trong đó suy 

thượng thận thứ phát do dùng glucocorticoid là nguyên nhân thường gặp. Các 

đặc điểm lâm sàng thường thay đổi tùy thuộc vào việc khởi phát là  cấp tính hay 

mãn tính [43]. 

        Suy vỏ thượng thận tiên phát mạn tính  (SVTTTPMT ) đã được Thomas 

Addison mô tả vào năm 1855.  SVTTTPMT do sự phá hủy hoặc rối loạn chức 

năng của vỏ thượng thận.  Bệnh chủ yếu gặp ở nữ, với tỷ lệ nữ/nam = 2,6/ 1 

[1,38], thường gặp ở tuổi 30-40 [1]. Đây là một bệnh ít phổ biến (4-11/10000) 

[43]. Trong đa số trường hợp triệu chứng của SVTTTPMT xảy ra từ từ. Việc 

chẩn đoán SVTTTPMT  là một thách thức do một sự khởi phát ngấm ngầm của 

các triệu chứng không đặc hiệu trong nhiều tháng hoặc nhiều năm [30]. Suy 

thượng thận do điều trị bằng glucocorticoid là nguyên nhân thường gặp nhất 

trong các nguyên nhân của suy thượng thận thứ phát. Do tình trạng lạm dụng 

glucocorticoid ngày càng phổ biến, hiện nay gặp nhiều bệnh nhân (BN) xuất 

hiện tác dụng phụ suy thượng thận do dùng glucocorticoid[2].  

       Suy vỏ thượng thận cấp (SVTTC) là một cấp cứu nội tiết, tỷ lệ tử vong cao, 

xảy ra trong những tình huống trong đó nhu cầu về hormone vỏ thượng thận của 

cơ thể vượt quá khả năng sản xuất của tuyến thượng thận. Bệnh thường xảy ra 

trên BN có tiền sử suy thượng thận mạn.  Suy vỏ thượng thận cấp cần được cân 

nhắc khi bệnh nhân có biểu hiện suy sụp tuần hoàn. Đôi khi những bệnh nhân 

này có các tính năng của hội chứng Cushing do sử dụng steroid mãn tính [37]. 

      Tất cả các bác sĩ trong các chuyên khoa khác nhau cũng cần nhận biết suy 

vỏ thượng thận. Chuyển bệnh nhân đúng tuyến chuyên khoa  và điều trị kịp thời 

là biện pháp nhằm giảm thiểu tử vong cho những bệnh nhân bị suy vỏ thượng 

thận. Chính vì thế chúng tôi tiến hành viết chuyên đề “Suy vỏ thượng thận” với 

mục tiêu: 

                 + Tìm hiểu cơ chế của suy vỏ thượng thận 

                  + Cập nhật chẩn đoán và điều trị suy vỏ thượng thận 
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I.GIẢI PHẪU SINH LÝ VỎ THƯỢNG THẬN 

1.1 Giải phẫu vỏ thượng thận 

-Tuyến thượng thận gồm hai tuyến nhỏ úp trên hai thận, mỗi tuyến nặng khoảng 

4g.Tuyến thượng thận gồm 2 phần: phần vỏ (80%) và phần tuỷ (20%) [4] . 

-Vỏ thượng thận: Gồm 3 lớp. Lớp ngòai là vùng cầu, lớp giữa  là vùng bó và 

phần trong cùng là vùng lưới. 

Vùng cầu: gồm các tế bào chứa ít Lipid nằm ngay dưới bao. Vùng này sản xuất 

hormon chuyển hoá muối nước là mineralocorticoid (aldosteron). 

Vùng bó:dày nhất, gồm các tế bào chứa nhiều Lipid nằm ở giữa sản xuất 

glucocorticoid (cortisol). 

Vùng lưới trong cùng bài tiết ra một lượng nhỏ androgen.  

Vùng bó và Vùng lưới chịu tác động của ACTH. Thiếu ACTH hai vùng này teo. 

Tủy thượng thận: Nằm ở trung tâm của tuyến, sản xuất và bài tiết 

catecholamine. 

1.2 sinh lý vỏ thượng thận: 

Hormon vỏ thượng thận đều là các hợp chất steroit, chúng có nguồn gốc từ 

cholesterol. Cholesterol qua các giai đoạn, hình thành 3 loại: 

-Glucocorticoid (Gc) : Cortisol, corticosterone. Cortisol được tiết ra hàng ngày 

vào khoảng 15- 30 mmol theo nhịp điệu rõ trong ngày. Trong máu, cortisol kết 

hợp với globulin.  Cortisol trong huyết tương dưới 3 trạng thái:  Cortisol  tự do, 

Cortisol kết hợp (90% được vận chuyển dưới dạng kết hợp) và các chất chuyển  

hóa của Cortisol. 

-Mineralocorticoid (Gm) : Aldosteron, 11- desoxycorticosterone. Aldosteron kết 

hợp với protein huyết tương (50% ở dạng tự do) 

-Nhóm hormon sinh dục :Androgen, estrogen. 

Các hormon sẽ tác dụng ở các tổ chức đích, bị phá hủy trong khoảng 30 phút 

đối với Aldosteron  và từ 1 đến 2 giờ đôí với cortisol. Các  steroit vỏ thượng 

thận bị dị hóa ở gan. 25% thải qua mật và 75% thải qua nước tiểu. 
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Nhóm mineralocorticoid 

Tác dụng: 

-Tăng tái hấp thu ion Na và tăng bài tiết ion K ở ống thận, kéo theo sự tái hấp 

thu nước (chủ yếu qua trung gian ADH), gây tăng thể tích ngoại bào. 

-Nồng độ aldosteron tăng cao có thể làm tăng thể tích dịch ngoại bào lên từ 5-

15% và dẫn đến tăng huyết áp động mạch lên 15-25%. 

-Ngược lại, sự giảm aldosteron gây mất natri, giảm thể tích dịch ngoại bào, 

đồng thời tăng ion K+ có thể gây độc cơ tim. 

-Tác dụng tương tự như trên xảy ra ở tuyến nước bọt, tuyến mồ hôi. 

-Liên quan với chuyển hóa natri, khi natri máu cao, thì sẽ giảm aldosteron máu, 

natri được bài tiết ra ngoài, và ngược lai. 

-Nồng độ K+ cao trong dịch ngoại bào sẽ làm tăng tiết aldosteron. Bên cạnh đó 

sự điều hòa còn thông qua hệ thống Renin-angiotensin- aldosteron. 

Nhóm glucocorticoid 

-Tác dụng: 95% là do hoạt động của cortisol. 
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-Tác dụng trên chuyển hóa: 

+Glucid: tăng tạo đường mới ở gan; giảm sử dụng glucose ở tế bào; làm 

tăng glucose máu, có thể gây đái  tháo đường.  

+Protein: tăng thoái hóa protein ở hầu hết tế bào cơ thể, trừ tế bào gan. Tăng 

chuyển acid amin vào tế bào gan, tăng tổng hợp protein ở gan, tăng chuyển acid 

amin thành glucose. Tăng nồng độ acid amin, làm giảm vận chuyển acid amin 

vào tế bào trừ gan. 

+Lipid: tăng thoái hóa lipid ở mô mỡ gây tăng nồng độ acid béo tự do huyết 

tương và tăng sử dụng để cho năng lượng; tăng oxid hóa acid béo ở mô. 

-Tác dụng chống stress: 

Khi bị stress, cơ thể lập tức tăng lượng ACTH, sau vài phút, một lượng lớn 

cortisol được bài tiết bởi vỏ thượng thận, có thể tăng đến 300mg/24giờ. Có lẽ do 

cortísol huy động nhanh acid amin và mỡ dự trữ, cung cấp năng lượng cho tố 

chức; đồng thời các acid amin này được dùng để tổng hợp các chất cần duy trì 

cho sự sống tế bào như purines, pyrimidines và creatine phosphate. 

-Tác dụng chống viêm: 

Cortísol làm giảm tất cả các giai đoạn của quá trình viêm, đặc biệt ở liều cao, 

tác dụng này được sử dụng trên lâm sàng. 

-Tác dụng chống dị ứng: 

Cortisol ức chế sự giải phóng histamin trong các phản ứng kháng nguyên-kháng 

thể, do đó làm giảm hiện tượng dị ứng. 

-Tác dụng lên tế bào máu: 

Làm giảm số lượng bạch cầu ưa acid, bạch cầu lympho, giảm kích thước hạch 

và tuyến ức. 

-Tác dụng lên hệ thống miễn dịch: 

Gây giảm kháng thể, do đó sử dụng cortisol dài ngày dễ nhiễm khuẩn, 

nhưng được dùng để ngăn sự loại bỏ mảnh ghép. 

-Tác dụng lên các tuyến nội tiết khác: 

Nồng độ cortisol tăng cao sẽ giảm chuyển T4 thành T3 và tăng chuyển T3 thành 

T4, làm giảm nồng độ hormon sinh dục. 

-Điều hòa bài tiết: 

Cortisol được điều hòa bởi ACTH của tiền yên theo cơ chế điều hoà 

ngược. Nhịp bài tiết cortisol tương ứng với nhịp bài tiết ACTH [4]. 
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II. SUY VỎ THƯỢNG THẬN TIÊN PHÁT  MẠN TÍNH 

2.1. BỆNH NGUYÊN  

2.1.1 Suy thượng thận tiên phát do nguyên nhân tự miễn 

        Nguyên nhân tự miễn chiếm 80 trường hợp SVTTTPMT tại Mỹ [3,5, 14]. 

Thâm nhiễm Lymphocyte vào  tuyến  vỏ thượng thận, tế bào vỏ thượng thận 

không còn hoặc thoái triển. Tuyến thượng thận teo nhỏ và bao dày, có hai hội 

chứng mà suy thượng thận có thể xảy ra đó là bệnh đa tuyến tự miễn type 1 và 

bệnh đa tuyến tự miễn type 2.  

         Bệnh đa tuyến tự miễn type 1 rối loạn di truyền gen thường, lặn, xảy ra từ 

lúc trẻ với triệu chứng  suy thượng thận, suy cận giáp, nhiễm nấm candida da 

niêm.  Hội chứng này do đột biến của gen điều hòa tự miễn, nằm ở nhiễm sắc 

thể 21q22.3. Các BN này có khiếm khuyết miễn dịch qua trung gian tế bào T, 

nhất là với kháng nguyên của nấm candida. Rối loạn này không liên hệ đến hệ 

thống HLA và thường kết hợp với viêm gan, loạn dưỡng men răng và móng tay, 

rụng tóc, bạch biến, bệnh gíac mạc,và cũng có thể kèm theo suy giảm chức năng 

của tuyến sinh dục, tuyến giáp, tế bào beta tuyến tụy và tế bào thành dạ dày [3].   

         Hội chứng đa tuyến nội tiết typ II (APS-II) nói chung được xác định khi 

đối tượng có biểu hiện hai hoặc nhiều hơn các bệnh sau đây: suy vỏ thượng thận 

tiên phát, đái tháo đường typ 1A, bệnh Graves- Basedow, suy giáp tự miễn, 

bệnh không dung nạp với gluten (bệnh celiac), thiếu máu ác tính, hoặc suy 

tuyến sinh dục tiên phát[3,5]. 

2.1.2. Xuất huyết tuyến thuợng thận  

Thường gặp trong bệnh cảnh nhiễm trùng huyết, rối loạn đông máu, điều 

trị bằng thuốc kháng đông, chấn thuơng, phẫu thuật, thai nghén, nhồi máu 

thuợng thận huyết khối, viêm động mạch. Các bệnh tẩm nhuận, xâm lấn tuyến 

thuợng thận: U tuyến lympho, U di căn bệnh thóai hóa biến dạng bột, 

sarcoidosis, bệnh nhiễm sắc tố sắt. Thóai triển thuợng thận bẩm sinh và không 

đáp ứng với ACTH[1,5].   

2.1.3. Nhiễm khuẩn 

-Lao thuợng thận: là nguyên nhân thuờng gặp ở các nước đang phát triển. 

Chủ yếu gặp ở thập kỷ 20–30, ở các nước chậm phát triển. Ngày nay hiếm gặp 

nguyên nhân do lao [1,3]. 

        -Nhiễm nấm tòan thân, Giang mai... 
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2.1.4. Loạn dưỡng chất trắng thượng thận (Adrenoleukodystrophy) 

Rối lọan này có tính gia đình ở trẻ em trai và vị thành niên bao gồm myelin 

rải rác ở hệ thần kinh trung ương kết hợp với bệnh Addison được gọi là bệnh 

lọan dưỡng chất trắng thuợng thận.  Năm 1976 Igarashi và các đồng nghiệp 

khảo sát các acid béo chuỗi rất dài tăng rất cao trong máu và tích tụ vào các mô 

như não, thuợng thận, gan, gây ra các triệu chứng lâm sàng [40]. Tỉ lệ bệnh mới 

mắc khỏang 1/25000, có liên hệ với gen X và biểu hiện không hòan toàn [3]. Có 

2 thể bệnh, thể xuất hiện sớm ở trẻ em gây ra các rối lọan nhận thức, ứng xử, 

cảm xúc không ổn định, rối lọan thị lực và dáng đi, sau cùng có thể đưa đến 

điên lọan, khỏang 30% BNcó triệu chứng suy thuợng thận trước khi các biểu 

hiện thần kinh xuất hiện nên phải tầm sóat bệnh loãng dưỡng chất trắng thuợng 

thận  trên BNnam, trẻ bị suy thượng thận nguyên phát. Một biểu hình lâm sàng 

nhẹ hơn là  triệu chứng của suy thượng thận có thể xuất hiện trước triệu chứng 

thần kinh. BNcó thể mất chức năng nhận thức, không đi lại được, bí tiểu và bất 

lực[5]. 

 2.1.5. Bệnh thượng thận do di căn 

Do ung thư (phổi, tiêu hóa, vú, thận) di căn đến vỏ thuợng thận, khỏang 

20% BNcó di căn đến thượng thận đáp ứng cortisol dưới mức bình thuờng đối 

với ACTH. Các bệnh Hodgkin và không Hodgkin có thể tiên phát ở thuợng thận 

gây suy thuợng thận tiên phát và lớn thượng thận 2 bên [3,5]. 

2.1.6. Suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) 

AIDS thuờng phối hợp bệnh lý vỏ thuợng thận, mặc dù họai tử thuợng thận 

thuờng thấy sau khi khám nghiệm tử thi BNAIDS, suy thuợng thận tiên phát 

cũng chiếm 5% BNnày, biểu hiện bằng nhiễm khuẩn cơ hội như 

cytomegalovirus và lao. Suy thượng thận xảy ra muộn ở  BN AIDS với CD4 

thấp [45]. 

2.1.7. Thiếu glucocorticoid gia đình 

Hiếm gặp liên quan đến không đáp ứng vỏ thuợng thận có tính di truyền 

đối với ACTH. Dẫn đến suy thượng thận với giảm nồng độ glucocorticoid và 

androgen thượng thận cũng như tăng ACTH, tiết aldosterone vẫn duy trì 

[3,5,52]. 

Ít nhất có 2 loại cần phân biệt một loại phối hợp đột biến thụ thể ACTH 

trên tế bào vỏ thượng thận, loại kia thường phối hợp hội chứng Allgrove và tiến 

triển tổn thương thần kinh nhưng không thấy đột biến thụ thể ACTH trên các 

BN này. 
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2.1.8. Đề kháng glucocorticoid  

Do bất thuờng về chất lượng hoặc số lượng thụ thể cortisol, đặc trưng bởi 

sự gia tăng cortisol mà không có triệu chứng lâm sàng cường cortisol. Tuyến 

yên kháng cortisol gây tăng tiết ACTH, sẽ kích thích thuợng thận tiết một lượng 

lớn cortisol, corticoid kháng và androgen làm tăng huyết áp, giảm kali máu, 

nam hóa và dậy thì sớm do tăng steroid thuợng thận không glucocorticoid [42]. 

2.1.9. Nguyên nhân khác 

Thuốc  gây suy vỏ thượng thận bao gồm thuốc kháng nấm ketoconazole và 

thuốc diệt ký sinh trùng suramin cũng như các thuốc ức chế tổng hợp 

aminoglutethimide và metyrapone.  Các thuốc có thể làm tăng sự trao đổi chất 

của cortisol. Do đó, ở những bệnh nhân sử dụng các tác nhân này, ngưỡng chẩn 

đoán cũng phải được giữ ở mức thấp[15]. Suy vỏ thượng thận gặp trong vài 

trường hợp choáng nhiễm khuẩn nặng, Xuất huyết thượng thận (rối loạn đông 

máu, điều trị thuốc chống đông, nhồi máu thượng thận hai bên, viêm tắc động 

mạch, nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm khuẩn...). Các bệnh thâm nhiễm, xâm lấn 

tuyến thượng thận: nhiễm sắt, sarcoidose, ung thư di căn...[5] 

Bảng 1. 

Bệnh nguyên của SVTTTPMT và các đặc điểm liên kết[45] 

Bệnh nguyên Các đặc điểm liên kết 

Tự miễn 

 
Đơn thuần Không liên quan đến các rối loạn tự miễn dịch khác 

Bệnh đa tuyến tự miễn 

type 1  

 suy cận giáp, nhiễm nấm candida da niêm mạn 

tính 

Bệnh đa tuyến tự miễn 

type 2 Bệnh tuyến giáp tự miễn, đái tháo đường type I 

Thâm nhiễm và tổn 

thương 

 

Xuất huyết 

Kết hợp với nhiễm trùng huyết, thuốc chống đông 

máu, hội chứng rôí loạn đông cầm máu 

Ung thư di căn Các bệnh ác tính: phổi, vú, đại tràng,  u  tuyến 
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Bệnh nguyên Các đặc điểm liên kết 

lympho 

Nhiễm trùng Lao, HIV / AIDS, CMV, candida, , giang mai, 

Thâm nhiễm Thừa sắt, thoái hóa dạng bột nguyên phát 

 

Cắt thượng thận hai bên 

Trường hợp  Cushing's syndrome khó trị hoặc 

pheochromocytoma hai bên 

 Thiếu hụt 21-

Hydroxylase  Cường androgen 

Thiếu hụt 3β-

hydroxysteroid 

dehydrogenase II  

Cơ quan sinh dục mơ hồ ở trẻ em trai, nam hóa ở 

trẻ em gái 

Thiếu hụt P450 side-

chain cleavage  XY đảo ngươc giới tính 

Thiếu hụt P450 

oxidoreductase  Dị tật xương, cơ quan sinh dục bất thường 

 

Tăng sản lipoid tuyến 

thượng thận bẩm sinh XY đảo ngươc giới tính 

Giarm sản tuyến thượng 

thận bẩm sinh Teo cơ, đột biến SF-1  

 

Hội chứng không nhạy 

cảm ACTH 

Type 1: ACTH receptor, gen thụ thể melanocortin 

2  

Type 2: MRAP 

 

Thiếu hụt glucocorticoid gia đình 

 

 

Hội chứng Allgrove, achalasia. 

Thuốc Thuốc ức chế men thượng thận: mitotane, 
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Bệnh nguyên Các đặc điểm liên kết 

ketoconazole, metyrapone, etomidate, 

aminoglutethimide, các loại thuốc có thể thúc đẩy 

chuyển hóa cortisol và gây suy thượng thận 

 

 

 

 

 

Rối loạn chuyển hóa 

khác Bệnh ty lạp thể 

 

Loạn dưỡng chất trắng thượng thận 

 

Bệnh Wolman 

 

2.2.  BỆNH SINH 

   Khi vỏ thượng thận bị hủy hoại trên 90% gây nên bệnh cảnh lâm sàng suy vỏ 

thượng thận điển hình. Sự phá hủy dần và xâm lấn tổ chức tuyến gây nên suy vỏ 

thượng thận mãn tính, do giảm tiết cortisol gây tăng tiết ACTH, vì thế nồng độ 

ACTH gia tăng là dấu hiệu sớm gợi ý cho chẩn đoán suy vỏ thượng thận [1,5].  

2.2.1. Aldosterone huyết tương giảm  

Thiếu aldosterol gây ra các rối loạn chủ yếu là mất natri và nước qua nước 

tiểu, sẽ làm giảm natri huyết, giảm thể tích dịch ngoại bào và tăng kali huyết. 

Toan máu huyết nhẹ do giảm bài tiết k+ và H+ tại ống thận. Nếu BN ăn rất 

nhiều muối sẽ không có triệu chứng gì. Tình trạng BN sẽ xấu đi rất nhanh nếu 

ăn ít, ói mửa, tiêu chảy, đổ mồ hôi nhiều, giảm dịch ngoại bào, giảm cân, giảm 

thể tích huyết tương, giảm huyết áp, giảm cung lượng tim, yếu tòan thân, hạ 

huyết áp tư thế [4].  

2.2.2.  Cortisol huyết tương giảm  

Rối loạn chuyển hóa như giảm sự tân sinh đường gây hạ glucose máu giữa 

các bửa ăn. Giảm sự huy động và sử dụng mỡ, giảm dự trữ glycogen trong gan, 

giảm cân. Rối loạn tiêu hóa: ăn mất ngon, buồn ói, ói mửa, đau bụng, giảm HCL 

trong dịch vị. Rối loạn thần kinh: giảm sinh lực, hôn trầm mê mệt, vô cảm, lú 

lẫn, bệnh tâm thần. Rối loạn thận: giảm khả năng bài tiết "nước tự do". 
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       Rối lọan tim mạch: giảm sự đáp ứng với catecholamin, giảm thể tích huyết 

tương, giảm huyết áp, giảm khả năng đáp ứng với stress, tất cả các triệu chứng 

trên đều gia tăng khi có chấn thương, nhiễm trùng hay nhịn đói. 

Khi cortison giảm nó không điều hòa ngược âm tính tuyến yên, thùy trước 

tuyến yên tăng tiết không giới hạn ACTH, kích thích tế bào melannocyte  tăng 

tạo melanin gây ra xạm da, niêm  mạc đen giống như tác dụng MSH, nhưng yếu 

hơn MSH 30 lần[4]. 

2.2.3. Androgen thượng thận giảm 

Ít gây triệu chứng rõ rệt, có thể góp phần làm mệt, ở phụ nữ có thể làm 

giảm lông nách; ở nam giới gây bất lực, giảm libido[3,5]. 

2.3. TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG 

 Qúa trình  tuyến vỏ thượng thận bị hủy hoại  thay đổi tùy theo nguyên 

nhân nhưng thường xảy ra chậm. Trong thời gian đầu, do giảm tiết cortisol gây 

tăng tiết ACTH bù trừ khiến cho phần tuyến thượng thận còn lại  bài tiết đủ 

cortisol cho nhu cầu sinh lý [3]. Khi nồng độ cortisol máu giảm sẽ gây yếu, mệt, 

chán ăn, buồn nôn và nôn, hạ huyết áp, giảm natri máu và hạ đường máu. Khi 

tuyến vỏ thượng thận bị hủy hoại trên 90% gây nên bệnh cảnh lâm sàng suy vỏ 

thượng thận điển hình. Triệu chứng chính là tăng sắc tố, yếu và mệt, sút cân, 

chán ăn và rối lọan tiêu hóa[5,13]. 

2.3.1. Tăng sắc tố  

Triệu chứng thường gặp nhất (99%), biểu hiện  xạm da, thường rải rác, 

màu nâu đồng. Xạm da xuất hiện trước hết ở vùng hở tăng  khi tiếp xúc ánh mặt 

trời, những vùng cọ sát và ở các vùng có sẹo mới. Mặt, cổ, bàn tay như xạm 

nắng, mặt sau cánh tay, thắt lưng, đầu gối, vùng dây đeo quần. Ở bàn tay đặc 

biệt các nếp gấp đều nâu hoặc đen, móng tay có gạch sậm màu, đầu núm vú, 

quanh niêm mạc hậu môn và âm đạo[1,3,5]. 

Các sẹo được tạo ra sau khi khởi đầu của tăng tiết ACTH làm tăng sắc tố, 

nhưng sẹo cũ thì không. Ở niêm mạc có thấy những đốm màu đá đen, tuy hiếm 

nhưng rất có giá trị nhất là ở người da màu: trong má, lợi, sàn miệng. 

2.3.2. Yếu, mệt và suy nhược, chán ăn và gầy sút  

Sút cân có thể lên đến 15 kg, đây là triệu chứng đáng lo ngại, thường là lý 

do đưa BN đi khám bệnh: mệt thể xác, tinh thần và sinh dục. Ngay khi ngủ dậy 

đã mệt và tăng dần lên trong ngày, dần dần BN không đi được, phải nằm liệt 

giường, không ăn không nói. Mệt mỏi tinh thần biểu hiện bằng suy nghĩ chậm, 
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vô cảm, trầm cảm xen lẫn với những lúc nóng nảy, gây gổ. Nam giới có thể bị 

bất lực, phụ nữ lãnh cảm, mất kinh. Gầy luôn luôn có, xuất hiện từ từ nhiều khi 

BN không để ý. Gầy do mất nước vì mất muối, kém ăn  [5]. 

2.3.3. Hạ huyết áp (88%) 

Huyết áp BN thuờng thấp, mạch nhẹ khó bắt, hạ HA tư thế và ngất, trong 

cơn suy thượng thận cấp thường có dấu choáng trụy mạch, mạch thuờng nhẹ 

[3,5]. 

2.3.4. Rối lọan tiêu hóa (56%) 

Đau bụng không khu trú [3], đặc biệt buồn nôn và nôn, tiêu chảy tuy ít gặp 

nhưng có thể làm bệnh nặng thêm. Triệu chứng đau bụng và các dấu rối loạn 

tiêu hóa tăng lên đặc biệt trong đợt suy thượng thận cấp có thể lầm với bệnh 

cảnh ngoại khoa [3,5]. 

2.3.5. Thèm muối (20%) [5]. 

2.3.6. Các triệu chứng khác 

Bạch ban (4-17%) ở BN Addison tự miễn, mất kinh (do sút cân, bệnh mạn 

tính hoặc do suy buồng trứng tiên phát). Rụng lông mu, nách ở phụ nữ liên quan 

giảm tiết androgen thượng thận. Hạ đường huyết thuờng xảy ra ở trẻ em ít gặp ở 

người lớn nhưng có thể xảy ra khi nhịn đói, sốt, nhiễm trùng, nôn, mửa nhất là 

đợt suy cấp và có thể dễ bị vọp bẻ[5].  

2.4. THỂ BỆNH [3,5]. 

2.4.1. Thể nặng 

Do stress, chấn thương, nhiễm trùng, nóng nực nhiều, mệt, xạm da sẽ tăng, 

cần điều trị khẩn. 

2.4.2.Thể mơ hồ khởi đầu 

Rất thường gặp. 

 Mệt, xạm da xuất hiện từ từ, bệnh nhân thấy dễ chịu mùa đông hơn mùa 

hạ. Bệnh nhân đến khám bệnh vì mệt, mỏi cơ, trầm cảm, hạ huyết áp tư thế, hạ 

đường huyết khi đói. 

2.4.3.Ở trẻ em 

         Bệnh hiếm. 

         Thường do nguyên nhân tự miễn, bẩm sinh. 

2.4.4. Ở phụ nữ có thai 

Suy thượng thận trầm trọng trong 3 tháng đầu vì tăng nhu cầu hormone, do 

nôn làm mất ổn định dịch bệnh. 3 tháng giữa và cuối dễ chịu hơn vì nhau tiết ra 
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những chất các tác dụng corticosteroid. Trên bệnh nhân có xạm da sẵn: chẩn 

đoán sẽ phức tạp. 

2.4.5. Thể kết hợp với các bệnh tự miễn khác 

Sự kết hợp bệnh Addison với các bệnh tự miễn khác được gọi là hội chứng 

Schmidt còn có tên là hội chứng suy nhiều tuyến nội tiết. Kết hợp với suy buồng 

trứng khoảng 25% bệnh nhân nữ. Với cường giáp ở 75% bệnh nhân (chủ yếu là 

phụ nữ), suy giáp hoặc viêm giáp Hasimoto khoảng 9%, viêm giáp tiềm ẩn 

khoảng 80%, tiểu đường type 1 khoảng 12%, bạch biến vitiligo khoảng 9%, suy 

tuyến cận giáp khoảng 6%, thiếu máu giả ác tính Biermer khoảng 4%. Sự phát 

triển bệnh lý tự miễn có khuynh hướng gia đình. Ngoài ra còn có sự gia tăng 

xuất độ của kháng nguyên phù hợp tổ chức HLA B8,DW3 và haplotype HLA 

A1, B8. 

2.4.6. Thể bệnh thiếu glucocorticoid đơn thuần 

Hiếm ở trẻ em hơn người lớn. Triệu chứng lâm sàng không có gì khác 

nhưng nồng độ aldosteron trong máu bình thường và điều trị bằng aldosteron sẽ 

làm tăng huyết áp, đau khớp, đau cơ. 

2.4.7.Thiếu aldosteron nguyên phát đơn thuần 

Có thể gây nên ở trẻ em bệnh cảnh cấp tính với trụy tim mạch. Ở nguời lớn 

ít gặp hơn và gây mệt nhẹ, dị cảm, hạ huyết áp tư thế, lọan nhịp tim, hội chứng 

Adams Stokes, giảm natri máu, tăng natri trong nước tiểu. Nồng độ 17 OH 

corticoteroid và 17 cetosteroid trong nước tiểu bình thường. Nguyên nhân do 

thiếu men 18 hydroxylaz hoặc 18 dehydrogenaz. Đôi khi, rối loạn này có thể kết 

hợp với thiếu renin nguyên phát. 

 

2.5. CẬN LÂM SÀNG 

2.5.1. Các xét nghiệm thông thường 

- Công thức máu: thiếu máu thường có, thường là giảm sắc, có thể bị che 

dấu bởi tình trạng cô đặc máu, giảm bạch cầu đa nhân trung tính,  tương đối đặc 

biệt là tăng đa nhân ái toan. 

- Đường huyết khi đói thuờng thấp: 60- 65mg/dL. 

- Điện giải đồ: 

+ Natri máu giảm. 

+ Kali máu tăng. 

+ Giảm tỉ số Na+/K+ trong máu. 

-Nhiễm toan nhẹ 

- Calci huyết tăng từ mức độ nhẹ đến trung bình. 

- Chức năng thận: tăng uree máu, tăng creatinine máu do giảm thể tích 

huyết tương. 

Tuy nhiên sự thay đổi của các chỉ số sinh hóa này không đặc hiệu nên 
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không chẩn đoán xác định được về chức năng vỏ thượng thận. Do đó cần làm 

xét nghiệm đo cortisol huyết tương tĩnh hoặc nghiệm pháp động để chẩn đoán 

- Nghiệm pháp Robinson (Giảm khả năng thải nước tự do) [5]. 

Sau khi uống nước 4 giờ bệnh nhân chỉ thải đượcc 50-60% lượng nước đã 

uống, trong khi người bình thường thải hết được lượng nước đó trong cùng một 

số giờ. Tỷ trọng của tất cả các mẫu nước tiểu hứng trong thời gian đó không 

thay đổi (d>1.004) chứng tỏ bệnh nhân không thể pha loãng nước tiểu. Nghiệm 

pháp tuy không đặc hiệu nhưng rẻ tiền, dễ thực hiện, phản ánh khá trung thành 

sự thiếu glucocorticoid. 

- Điện tâm đồ: điện thế thấp. 

 

2.5.2. Định lượng hormone 

Cần đảm bảo bệnh nhân không dùng glucocorticoid ngoại sinh khi đo 

cortisol để chắc chắn cortisol đo được là do vỏ thượng thận sản xuất ra. Nói 

chung phải ngưng thuốc glucocorticoid trước 24‐48 giờ trước khi đo cortisol 
máu. Trên thực hành lâm sàng thường ngưng prednisone hoặc hydrocortisone 1 

ngày trước khi đo cortisol hay làm nghiệm pháp động [33,51]. Cortisol huyết 
tương là 80% liên kết với CBG và 10-15% với albumin, do đó các rối loạn giảm 

CBG (viêm, rối loạn di truyền hiếm gặp) hoặc tăng nồng độ CBG (estrogen, 

mang thai, mitotane) cần được xem xét trong việc giải thích nồng độ cortisol 

huyết tương [26]. 

- Cortisol huyết tương lúc 8 giờ: giảm. Nếu cortisol sáng rất thấp <3 

mcg/dL có thể chẩn đoán suy thượng thận [30]. Nếu cortisol tăng cao > 20 

mcg/dL có thể loại trừ suy thượng thận. Tuy nhiên, trên thực tế cortisol máu có 

thể có kết quả trong giới hạn “bình thường” nhưng biểu hiện lâm sàng có gợi ý 

là thiếu cortisol thì không thể kết luận được mà cần phải làm nghiệm pháp động 

kích thích thượng thận [39].   

- 17 OH corticosteroid trong nước tiểu (bình thường 2-20mg / 24 giờ): 

giảm. 

- 17 cetosteroid trong nước tiểu (bình thuờng 7-25mg / 24 giờ (nam) và 4-

15mg /24 giờ (nữ). 

- Aldosteron và tetrahydroaldosteron có thể giảm ở trong máu và trong 

nước tiểu. 

- ACTH: suy thuợng thận nguyên phát: ACTH> 250pg/mL (55.5pmol/L) 

và thường nằm trong khoảng 400-2000 pg/mL (88.8-444pmol/L); suy thuợng 

thận 

thứ phát: ACTH trong khoảng 0-50 pg/mL (0-11 pmol/L) và thường dưới 

20 pg/mL (4.4 pmol/L). Đo ACTH nhiều khi không cho phép kết luận rõ ràng vì 

ACTH tiết ra từng đợt và thời gian bán hủy tương đối ngắn. ACTH cao vừa phải 

là một chỉ báo sớm hữu ích hơn về SVTTTPMT sắp xảy ra hơn 21OH-AA, PRA 

hoặc cortisol đỉnh, trong 2 tháng-2 năm trước khi bắt đầu SVTTTPMT [3,5]. 
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 2.5.3. Các nghiệm pháp kích thích. 

Tuy nhiên có nhiều trường hợp dù trên lâm sàng có triệu chứng gợi ý 

nhưng các kết quả đo lường hormon không thay đổi rõ rệt. Do đó cần có các 

nghiệm pháp động để đánh giá dự trữ của tuyến thuợng thận[45]. Xét nghiệm 
kích thích corticoticoide hiện được coi là chẩn đoán “tiêu chuẩn vàng” để chẩn 

đoán SVTTTPMT vì nó đã được nghiên cứu hợp lý và được xác nhận dựa trên 

xét nghiệm dung nạp insulin để chẩn đoán chính xác.  Nên kiểm tra chẩn đoán 
để loại trừ SVTTTPMT ở những bệnh nhân bị bệnh nặng với các triệu chứng 

không rõ nguyên nhân hoặc dấu hiệu gợi ý của SVTTTPMT (sụt giảm thể tích, 

hạ huyết áp, hạ natri máu, tăng kali máu, sốt, đau bụng, tăng sắc tố hoặc đặc biệt 

ở trẻ em, hạ đường huyết. Nên thử nghiệm xác nhận với xét nghiệm kích thích 

corticotropin ở những bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng hoặc có dấu hiệu cho 

thấy SVTTTPMT khi tình trạng và hoàn cảnh của bệnh nhân cho phép [45]. 
Mặc dù nó phức tạp hơn và đòi hỏi chuyên môn nội tiết, xét nghiệm kích thích 

corticotropin là xét nghiệm chẩn đoán  với độ nhạy và độ đặc hiệu cao hơn xác 

định nồng độ cortisol và nồng độ ACTH buổi sáng và do đó được ưu tiên ở tất 

cả bệnh nhân được chẩn đoán phân biệt SVTTTPMT. 

-Nghiệm pháp kích thích bằng ACTH: 

+ Truyền tĩnh mạch α.1.24 ACTH tổng hợp (cosyntropin) pha trong 500-

1000ml NaCl 9%ο với tốc độ 2-3 đơn vị/giờ trong 24 giờ. 

Trường hợp bình thường: 17 OH corticosteroid tăng ít nhất đến 25 mg 

/24giờ, cortisol huyết tương > 40 μg/dL (nồng độ plasma cortisol bình thường 

lúc 8 giờ sáng là 9 - 24 μg/dL, lúc 16 giờ là 3 - 12 μg/dL). 

Suy thượng thận nguyên phát: đáp ứng ít hơn hoặc không đáp ứng [3,5].  

+ Định tính: tiêm bắp 25 UI (250μg) cosyntropin, đo cortisol huyết tương 

trước và trong vòng 30-60 phút sau khi chích. Là nghiệm pháp thường được 

dùng nhất trong chẩn đoán suy thượng thận. Một biến thể khác của xét nghiệm 

cosyntropin sử dụng liều thấp 1 μg corticotropin để kích thích tuyến thượng 

thận. Tuy nhiên, dựa trên dữ liệu hiện có, xét nghiệm 1-μg không cung cấp độ 

chính xác chẩn đoán tốt hơn xét nghiệm corticotropin 250-μg [20]. Việc giải 
thích về thử nghiệm cosyntropin dựa trên nồng độ cortisol huyết thanh được 

kích thích đỉnh. Các kết quả của xét nghiệm corticotropin không bị ảnh hưởng 

đáng kể bởi các biến thiên ngày đêm,  do đó thử nghiệm có thể được thực hiện 

mà không bị hạn chế về thời gian[12]. Bình thường cortisol huyết tương tăng ít 

nhất 7μg/dL so với mức cơ bản do truớc khi chích ACTH[27]. Tuy nhiên, cần 

thận trọng vì kết quả xét nghiệm chức năng vỏ thượng thận có thể bị ảnh hưởng 

nghiêm trọng bởi các tình trạng hiếm gặp như thiếu hụt globulin gắn kết 

cortisol, kháng glucocorticoid và quá nhạy cảm [26]. Nếu đáp ứng bình thường 

chứng tỏ chức năng vỏ thượng thận bình thường. Tuy nhiên đáp ứng bình 

thường không trực tiếp đánh giá khả năng của trục hạ khâu não tuyến yên đáp 

ứng với stress và cũng không đáp ứng stress và cũng không đáp ứng được dự 

trữ tuyến yên ở những bệnh nhân dùng cortisol lâu ngày đã ngưng thuốc. 

Trường hợp này muốn đánh giá dùng nghiệm pháp Metyrapon hoặc gây hạ 
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đường huyết bằng Insulin [30]. 

- Nghiệm pháp Metyrapon: 

Chỉ định trên những bệnh nhân nghi có rối loạn hạ khâu não tuyến yên 

nhưng không thể dùng biện pháp hạ đường huyết và trên những bệnh nhân điều 

trị bằng glucocorticoid dài ngày. 

+Nghiệm pháp qua đêm: uống Metyrapon trong khoảng 23 giờ kèm một 

chút thức ăn để tránh gây khó chịu đường tiêu hóa. Bệnh nhân cân dưới 70 kg 

khỏang uống 2.5g, từ 70-90 kg khoảng uống 2.5g, trên 90 kg khoảng uống 3g. 

+ Nghiệm pháp 3 ngày: lấy nước tiểu trong 24 giờ trong 3 ngày liên tiếp, 

cho uống Meyrapon vào ngày thứ 2 liều 750 mg mỗi 4 giờ (6 liều). 

- Các mẫu xét nghiệm: 

+ Nghiệm pháp qua đêm: đo 11 deoxycortisol và cortisol trong máu và 

huyết tương vào 8 giờ sáng hôm sau sau khi uống Metyrapon. 

+ Nghiệm pháp 3 ngày: đo nồng độ 17 OH corticosteroid và creatinine 

trong 3 mẫu nước tiểu 24 giờ. 

Tác dụng phụ: rối loạn tiêu hóa, suy thuợng thận. Nghiệm pháp Metyrapon 

không nên dùng trên bệnh nhân nặng hoặc nghi có suy thượng thận nguyên 

phát. 

Kết quả: Metyrapon ức chế 11 β hydroxylase trong quá trình chuyển hóa 

deoxycortisol thành cortisol vì vậy deoxycortisol trong máu tăng lên và chất này 

cũng được thải ra trong nước tiểu dưới hình thức 17 OH corticosteroid, cortisol 

giảm trong máu sẽ kích thích tuyến yên tăng tiết ACTH càng làm tăng nồng độ 

11 deoxycortisol[4,30]. 

Nghiệm pháp qua đêm: 11 deoxycortisol tăng hơn 7 μg/dL (0,19 μmol/L), 

cortisol giảm dưới 10 μg/dL (0.28 μmol/L) cho phép kết luận có sự ức chế đầy 

đủ men 11 β hydroxylase  

Nghiệm pháp qua đêm: nồng độ 17 OH corticoseroid tăng gấp hai trong 

nước tiểu 24 giờ ở ngày thứ hai và ngày thứ ba. 

- Phương pháp gây hạ đường huyết bằng Insulin: 

Chỉ định khi có u hạ khâu não tuyến yên vì ACTH và GH đều đáp ứng với 

nghiệm pháp này. 

Bệnh nhân nhịn ăn từ lúc nửa đêm, sáng hôm sau bắt đầu truyền tĩnh mạch 

Insulin pha trong NaCl 0,9% sao cho mức glucose huyết dưới 40 mg/dL. Nguời 

khỏe mạnh liều là 0.1-0.15 đơn vị /kg, ở người mập có hội chứng Cushing, to 

đầu chi chích liều là 0.2 đến 0.3 đơn vị /kg, ở người nghi có suy tuyến yên dùng 

liều 0.05 đơn vị /kg. 

Mẫu xét nghiệm: 

Trong lúc đang thực hiện nghiệm pháp, lấy máu đo glucose mỗi 15 phút. 

Đo hormon tăng truởng và cortisol ở phút thứ 0, 30, 45, 60, 75, 90. 

Tác dụng phụ và chống chỉ định: theo dõi sát. Sau 20 đến 35 phút truyền 

Insulin sẽ có triệu chứng đổ mồ hôi, nhức đầu, tim đập nhanh, cảm thấy yếu 

chứng tỏ kích thích đủ gây hạ đường huyết. Nếu có triệu chứng hạ đường huyết 

nặng ở hệ thần kinh trung ương phải tiêm mạch 30 mL glucose 30%. 
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Thông thường nghiệm pháp này sẽ kết thúc bằng một bữa ăn hoặc ăn 

đường. Nghiệm pháp này không được thực hiện trên bệnh nhân già hoặc bệnh 

nhân có bệnh tim mạch, bệnh mạch máu não, động kinh. 

Kết quả: khi có triệu chứng hạ đường huyết và đường huyết dưới 40 

mg/dL(2.2 mmol/L) nồng độ hormon tăng trưởng sẽ tăng đến 6-10 ng/mL (279 

pmoi/L-454 pmol/L) và cortisol sẽ tăng đến ít nhất là 18 μg/dL (0.49 mmol/L). 

- Các xét nghiệm về hình ảnh: 

Sau chẩn đoán sinh hóa suy vỏ thượng thận, các phương thức hình ảnh có 

thể được dùng trong một số điều kiện nhất định để xác định nguyên nhân. Trong 

các trường hợp suy vỏ thượng thận trung tâm, chụp MRI tuyến yên và vùng 

dưới đồi được chỉ định nếu glucocorticoids ngoại sinh không được sử dụng. 

Nếu nghi ngờ suy thượng thận nguyên phát, chụp CT scanner ổ bụng với 

các lát cắt mỏng có thể được sử dụng để khảo sát tuyến thượng thận. Hình ảnh 

chẩn đoán không nên được tiến hành trước khi có chẩn đoán về mặt sinh hóa vì 

có một tỷ lệ lớn các phát hiện tình cờ trên CT scanner /MRI không có ý nghĩa 

lâm sàng. 

- X-quang tim phổi: bóng tim nhỏ (hình giọt nước) 

- X-quang bụng không chuẩn bị: có thể thấy hình ảnh calci hóa vùng 

thượng thận (gợi ý lao thượng thận). 

2.6. CHẨN ĐOÁN 

2.6.1.Chẩn đoán bệnh 

Bệnh thường xảy ra từ từ trong thời gian dài mới bộc lộ lâm sàng, vì vậy 

chẩn đoán thường muộn. 

 Chẩn đoán được đặt ra khi bệnh nhân có các triệu chứng gợi ý đã kể trên, 

nhất là khi hội đủ tứ chứng hạ huyết áp, sụt cân, kém ăn, mệt mỏi[3,5]. Các 

triệu chứng trên rất thường gặp ở bệnh nhân bị SVTTTPMT đến nổi có thể loại 

bỏ chẩn đoán SVTTTPMT nếu bệnh nhân cao huyết áp, tăng cân, ăn ngon 

miệng, hoạt động mạnh mẽ bình thường [5]. Các chuyên gia nội tiết ngày nay 

không nhấn mạnh nhiều đến triệu chứng xạm da như Addison buổi đầu. Xạm da 

là triệu chứng hữu ích nhưng không có xạm da cũng không thể lọai bỏ chẩn 

đoán bệnh SVTTTPMT. 
Chẩn đoán SVTTTPMT theo truyền thống dựa trên nồng độ cortisol buổi 

sáng thấp (được đo bằng huyết thanh hoặc huyết tương) và được khẳng định 

bằng cortisol kích thích thấp. Mức DHEAS (DHEA ít hơn) thấp hơn giới hạn 

dưới của tuổi và giới tính là một dấu hiệu ban đầu hữu ích của SVTTTPMT 

không nên bỏ qua, mặc dù chúng không thể được sử dụng riêng biệt để chẩn 

đoán SVTTTPMT vì mức độ có thể là thấp ở một số cá nhân, đặc biệt là ở các 

nhóm tuổi lớn hơn, không có SVTTTPMT . Trong hầu hết các trường hợp, chẩn 

đoán rất có thể xảy ra nếu cortisol <140 nmol / L (5 μg / dL) [39]. Nếu tình 
trạng bệnh nhân nặng cần điều trị ngay, nên lấy máu bệnh nhân để định lượng 

tĩnh hormon trước khi cho uống thuốc. Nhiều khi định lượng tĩnh không ra kết 



 

 17 
 

quả rõ ràng nên có tác giả đề nghị thực hiện tiến trình sau đây vừa để điều trị và 

có thể chẩn đoán suy thượng thận [45] 

(1) Rút 10mL máu đo cortisol. 

(2) Truyền tĩnh mạch nhanh trong 1 giờ 1 lít dung dịch mặn đẳng trương 

trong đó pha càng sớm càng tốt 4mg dexamthason phosphat và 25 UI ACTH. 

(3) Khi hết dịch truyền, rút 10mL máu để đo cortisol. 

(4) Truyền dung dịch dextroz salin (mặn ngọt đẳng trương) với tốc độ và 

thời gian như để điều trị mất nước, shock. 

(5) Bắt đầu hứng nước tiểu để đo 17 OH corticosteroid. 

(6) Tiêm bắp ACTH 80 UI hoặc truyền tĩnh mạch ACTH pha trong dung 

dịch 

(7) Lấy mẫu máu thứ ba để đo cortisol trong khoảng giờ thứ 6 đến giờ thứ 

8 sau khi chích ACTH Nếu bệnh nhân bị bệnh SVTTTPMT sẽ thấy rõ cải thiện 

lâm sàng sau khi điều trị bằng dung dịch mặn và dexamthason. Thêm vào đó tất 

cả các mẫu cortisol trong huyết tương đều dưới 15 μg/dL, kể cả sau khi đã cho 

ACTH, và nồng độ 17 OH corticosteroid trong nước tiểu 24 giờ dưới 10mg dù 

đã chích ACTH. Nếu nồng độ cortisol tăng cao (kể cả 17 OH corticosteroid 

trong nước tiểu 24 giờ), chứng tỏ dự trữ thượng thận còn nguyên vẹn và sẽ giúp 

loại bỏ chẩn đoán bệnh SVTTTPMT [4]. Trong nghiệm pháp trên không được 

dùng cortisol (hydrocortison) vì nó sẽ xuất hiện trong máu dưới hình thức 

cortisol và trong nước tiểu dưới hình thức 17 OH corticosteroid. Còn 

dexamthason thì không.Trên bệnh nhân nhẹ và ổn định, có thể làm đầy đủ các 

nghiệm pháp để chẩn đoán theo đúng chỉ định trước khi điều trị đặc hiệu. 

2.6.2. Chẩn đoán phân biệt 

Chẩn đóan phân biệt bệnh Addison được đặt ra trước khi định lượng 

hormon. Có một số bệnh cho vài triệu chứng tương tự bệnh Addison. 

(1) Mệt mỏi tinh thần: mệt buổi sáng, có khuynh hướng biến mất trong 

ngày. 

(2) Xạm da: xạm da toàn thân thuờng được chia làm 4 nhóm: nội tiết, 

chuyển hóa, miễn dịch và thuốc. 

Xạm da do nội tiết ngoài bệnh Addison còn có thể gặp trong hội chứng 

Nelson, hội chứng tiết ACTH lạc chỗ. Một số nhỏ bệnh nhân bị bệnh Cushing 

và cường giáp cũng có thể bị xạm da toàn thân [3,4]. 

Xạm da do chuyển hóa có thể gặp trong các bệnh porphyria da, nhiễm sắc 

tố sắt, thiếu sinh tố B12, acid folic, sinh tố PP, bệnh kém hấp thu, bệnh Whipple, 

suy thận do viêm thận mất muối, bệnh Wilson. Trong bệnh porphyria da bệnh 

nhân bị xạm da ở chỗ tiếp xúc với ánh mặt trời. Bệnh nhiễm sắc tố sắt là một rối 

loạn di truyền, sắt được hấp thụ nhiều và lắng đọng tại các mô. Da bệnh nhân có 

màu nâu đồng, sắt lắng đọng tại các cơ quan có thể gây xơ gan, ung thư gan, đái 

tháo đường, suy tim làm tử vong sớm. Triệu chứng có thể gặp là đau khớp, suy 

sinh dục, suy giáp, mệt mõi kéo dài. Xét nghiệm sẽ cho biết có thừa sắt. Điều trị 

tốt nhất là chích bớt máu. Chẩn đóan và điều trị sớm có thể kéo dài đời sống. 

Bệnh nhân bị thiếu sinh tố PP có sắc da màu nâu nhất là tiếp xúc với ánh nắng 
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mặt trời, ở các vùng này da thường có vảy mỏng, triệu chứng này cũng có thể 

gặp trong trường hợp thiếu sinh tố B6, u carcinom, bệnh nhân uống Isoniazid. 

Khoảng 50% bệnh nhân bị bệnh Whipple có xạm da toàn thân, tiêu chảy, đau 

khớp, hạch to. Bệnh Whipple là bệnh rối loạn chuyển hóa đồng có tính di truyền 

trên người có 2 gen ATP7B đột biến, sự thải đồng qua gan bị giảm nên đồng bị 

ứ đọng lại gan, não và các cơ quan khác [3]. 

Xạm da do bệnh tự miễn có thể gặp trong bệnh xơ gan do tắc mật, bệnh xơ 

cứng bì, lupus...Xạm da toàn thân có thể gặp khi dùng một số thuốc hoặc kim 

loại như busulfan, cyclophosphamid, ACTH liều cao, tác dụng dài, arsenic vô 

cơ, bạc, vàng. 

2.7. ĐIỀU TRỊ 

Bệnh nhân bị SVTTTPMT thường phải dùng thuốc điều trị thay thế suốt 

đời do đó cần giải thích cho bệnh nhân biết rõ khi có stress cũng cần phải tăng 

liều. 

2.7.1. Điều trị nguyên nhân (nếu được) 

Lao thượng thận. 

2.7.2. Điều trị triệu chứng bằng liệu pháp hormone thay thế 

2.7.2.1. Glucocorticoid 

Liệu pháp hormone thay thế nên được điều trị các bệnh nhân được chẩn 

đoán SVTTTPMT. Hydrocortisone (cortisol) 15-30 mg/ngày hoặc cortisol 37.5 

mg hoặc prednison 7.5mg/ngày uống, chia 2/3 liều uống buổi sáng, 1/3 uống 

liều buổi chiều. Liều thuốc có thể thay đổi nhiều hơn tùy từng bệnh nhân, cũng 

có bệnh nhân, chỉ cần uống 1 lần trong ngày, có người cần phải uống 3 lần mỗi 

ngày, để tránh tình trạng mất ngủ có thể gây ra do thuốc, liều uống chót nên 

uống lúc 16-17 giờ. Thuốc nên uống lúc no, hoặc cùng sữa, thuốc chống acid. 
Nếu thay thế cho hydrocortisone  nên sử dụng prednisolone (3-5 mg / ngày), 

uống một lần hoặc hai lần mỗi ngày. Không nên sử dụng dexamethasone để 
điều trị SVTTTPMT vì có nguy cơ tác dụng phụ Cushingoid do khó khăn trong 

việc chuẩn liều. 

Theo dõi thay thế glucocorticoid bằng cách sử dụng đánh giá lâm sàng bao 

gồm trọng lượng cơ thể, huyết áp tư thế, mức năng lượng, dấu hiệu thừa 

glucocorticoid và điều chỉnh liều chỉ dựa trên đáp ứng lâm sàng [45]. 

Glucocorticoids được tiết ra theo nhịp nhịp sinh học  với đỉnh cao nhất vào buổi 

sáng, với mức thấp vào buổi tối, đạt mức thấp nhất vào khoảng nửa đêm.Tỷ lệ 

sản xuất cortisol trung bình bị ảnh hưởng bởi tuổi tác và thành phần cơ thể và đã 

được báo cáo là khoảng 5-8 mg / m2 / ngày [37], tương đương với thay thế bằng 

đường uống với 15-25 mg / ngày của hydrocortisone hoặc 20–35 mg cortisone 

acetate ở người lớn. Ở hầu hết các nước công nghiệp hóa, hydrocortisone là 

thuốc thay thế dược lý ưu tiên, nhưng cortisone acetate cũng được sử dụng rộng 

rãi. Ở một số quốc gia, chỉ có prednisolone [38]. Hydrocortisone và 

prednisolone là các glucocorticoid hoạt động, trong khi cortisone acetate và 
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prednisone đòi hỏi phải kích hoạt thông qua hoạt động của gan 11-

hydroxysteroid dehydrogenase 1 trước khi sử dụng hoạt tính sinh học. Thay thế 

bằng glucocorticoid tiền hoạt động không hoạt động có thể dẫn đến sự biến 

thiên liên tục của các thông số dược động học (89), nhưng điều này chưa được 

nghiên cứu một cách có hệ thống. Do thời gian bán hủy của hydrocortison  

huyết tương ngắn (khoảng 90 phút) [18].  
Điều chỉnh liều lượng theo trọng lượng hoặc diện tích bề mặt cơ thể có thể 

tạo ra mức cortisol sinh lý nhiều hơn ở bệnh nhân SVTTTPMT so với phác đồ 

liều cố định. Barbetta và cộng sự [11] phát hiện ra rằng acetate cortisone ba lần 

mỗi ngày làm giảm nồng độ ACTH và cho các đường cong cortisol 24 giờ 

tương tự như nhịp cortisol nội sinh so với phác đồ hai liều. Một nghiên cứu 

chéo đôi, ngẫu nhiên, chéo đánh giá hai liều so với bốn liều điều trị 

hydrocortison [21] kết luận rằng dược động học cortisol phù hợp sinh lý hơn 

trong phác đồ 4 liều; Các BN tham gia ưa thích chế độ này. Dựa trên bằng 

chứng hiện hành và kinh nghiệm lâm sàng, ba hoặc bốn liều hàng ngày cung 

cấp  cortisol phù hợp sinh lý có thể có lợi để chống lại các biến chứng lâu dài 

của thay thế glucocorticoid. Liều lượng được điều chỉnh theo trọng lượng thì tốt 

hơn. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu xác nhận việc ít lần trong ngày có thể được 

kết hợp với sự tuân thủ tốt hơn [26]. 

2.7.2.2. Corticoid khoáng 
Tất cả bệnh nhân thiếu aldosterone được xác nhận sẽ được thay thế bằng 

mineralocorticoid với fludrocortisone (liều khởi đầu, 50 - 100 µg ở người lớn) 

và không hạn chế lượng muối của họ. Nên theo dõi việc trình trạng thiếu 

mineralocorticoid lại chủ yếu dựa trên đánh giá lâm sàng (thèm muối, hạ huyết 

áp tư thế, hoặc phù nề) [5,51].Nếu quá liều corticoid khoáng có thể gây phù, cao 

huyết áp, suy tim ứ huyết, yếu liệt do hạ kali máu[5]. Nếu tăng huyết áp vẫn 

không kiểm soát được, nên điều trị hạ áp và gỉam liều fludrocortisone [45]. 

Khoảng 10-20% bệnh nhân chỉ cần dùng glucocorticoid và ăn đầy đủ muối.  

Khi dùng liều thích hợp, triệu chứng sẽ giảm bớt và bệnh nhân sẽ duy trì cân 

nặng bình thường, huyết áp, ECG và các chất điện giải trong máu cũng bình 

thường[5]. Chất mineralocorticoid rất quan trọng để duy trì sự cân bằng nước và 
điện giải, và  huyết áp. Chất tổng hợp mineralocorticoid 9α-fludrocortisone 

được sử dụng làm liệu pháp thay thế. Fludrocortisone được thực hiện một lần 

mỗi ngày vào buổi sáng, lý do là mức aldosterone cao nhất vào thời điểm này 

bởi vì nó theo một nhịp sinh học tương tự như cortisol. Một liều hàng ngày 

0,05-0,2 mg thường là đủ ở người lớn và thanh thiếu niên với SVTTTPMT. Ở 

trẻ sơ sinh và trẻ em, độ nhạy mineralocorticoid thấp hơn, do đó thường cần liều 

fludrocortisone cao hơn so với người lớn[36].  
Tăng liều tạm thời 50-100% hoặc tăng lượng muối có thể được khuyến cáo 

trong điều kiện thúc đẩy toát quá nhiều mồ hôi. Ngoài ra, BN không nên hạn 

chế lượng muối ăn vào. Bệnh nhân dùng prednisolone có thể cần nhiều 

fludrocortison hơn so với những người dùng hydrocortison vì prednisolone có ít 

hoạt tính mineralocorticoid hơn. Dexamethasone không gây ra bất kỳ hoạt động 
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mineralocorticoid nào. Điều chỉnh liều mineralocorticoid được dựa vào đánh giá 
lâm sàng như về sự thèm muối hoặc ánh sáng, đo huyết áp ở tư thế ngồi và 

đứng, và xác định sự hiện diện của phù ngoại biên, mặc dù có độ nhạy thấp. Nói 

chung cảm giác khỏe, điện giải trong phạm vi bình thường và huyết áp bình 

thường mà không có bằng chứng của hạ huyết áp tư thế cho thấy thay thế 

mineralocorticoid đầy đủ [39].  

 

2.7.2.3. Androgen 

 

Ở phụ nữ, tuyến thượng thận  sản xuất  ra Dehydroepiandrosterone 
(DHEA) và androstenedione là một nguồn chính chuyển đổi androgen. Do đó, 

suy thượng thận thường liên quan đến sự thiếu hụt androgen ở bệnh nhân nữ. 

Nồng độ dehydroepiandrosterone sulfate (DHEAS) huyết thanh sinh lý cao nhất 

trong độ tuổi từ 20 đến 30, theo sau là sự suy giảm dần dần độc lập với thời kỳ 

mãn kinh Cả hai đều là các androgen yếu, nhưng chúng được chuyển đổi thành 

các androgens mạnh hơn, testosterone và 5a-dihydrotestosterone (DHT) ở máu 

ngoại vi [40]. Sự chuyển đổi ngoại vi này là một nguồn ý nghĩa của androgens ở 

phụ nữ. DHEA có tác dụng kích dục trong các mô ngoại vi và trong tuyến sinh 

dục, đồng thời nó cũng đã được chứng minh là có đặc tính neurosteroid với họat 

động chống trầm cảm trong não [10]. Một phân tích gộp của 10 thử nghiệm 

ngẫu nhiên có nhóm chứng cho thấy sự cải thiện nhỏ trong chất lượng cuộc 

sống liên quan đến sức khỏe và trầm cảm sau điều trị với DHEA, cùng với sự 

cải thiện không đáng kể tình trạng lo âu hay sức khỏe tình dục [10,17]. Thay thế 

DHEA ở SVTTTPMT với liều uống duy nhất đã được chứng minh là có thể 

khôi phục mức lưu hành tiền chất androgen và androgen trở lại mức bình 

thường.  Các nghiên cứu ngẫu nhiên điều trị giả dược và điều trị DHEA đã 

không cho thấy bất kỳ lợi ích lâm sàng đáng kể nào, cho thấy bằng chứng hiện 

tại không đủ để hỗ trợ việc sử dụng DHEA thường quy ở phụ nữ 

SVTTTPMT[8]. Một số nghiên cứu đã ghi lại thay thế DHEA tác động tích cực 

lên ham muốn tình dục và thay thế phục hồi dậy thì ở BN suy thượng thận vị 

thành niên [14]. Dạng bổ sung DHEA đường uống sử dụng liều 25-50 mg/ngày 

bình thường hóa nồng độ tuần hoàn của androgens ở phụ nữ bị suy thượng thận. 

Đối với nữ giới có ham muốn tình dục thấp mặc dù đã thay thế glucocorticoid 

và mineralocorticoid được tối ưu hóa nên được dùng DHEA .Theo dõi sự thay 

đổi DHEA bằng cách đo nồng độ DHEA  trong huyết thanh buổi sáng  trước khi 

uống liều thay thế DHEA [45]. Dùng: Depotestosteron 25mg tiêm bắp mỗi 4-6 

tuần [5]. Nếu bệnh nhân không có tác dụng hơn sau 6 tháng nên ngừng sử dụng 

Depotestosteron.  

2.7.3 Điều trị  SVTTTPM ở phụ nữ có thai 

Trong thời gian mang thai bình thường, nồng độ cortisol tuần hoàn tăng 2-

3 lần, với sự gia tăng liên tục từ ba tháng đầu tiên trở đi do sự gia tăng nồng độ 

CBG Từ tuần thứ 22 của thai kỳ trở đi, nồng độ cortisol tự do cũng tăng đáng 
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kể[31].   mức cortisol trở lại bình thường sau khi sinh [34]. Việc chẩn đoán 

SVTTTPM ở phụ nữ mang thai đặc biệt khó khăn do hiếm, các triệu chứng 

chồng chéo như buồn nôn và hạ huyết áp cũng như thay đổi sinh lý (ví dụ tăng 

sản xuất cortisol trong thai kỳ). Do SVTTTPM không được điều trị ở phụ nữ 

mang thai  nên có liên quan đến tỷ lệ tử vong cao. Trong khi BN được điều trị 

đầy đủ có thể một kết quả  thai kỳ bình thường. Việc  chẩn đoán sớm 

SVTTTPM ở phụ nữ mang thai là rất quan trọng. Ngoài mẫu cortisol kết hợp và 

ACTH, dự trữ tuyến thượng thận được đánh giá thích hợp và an toàn trong thai 

kỳ bằng kích thích corticotropin, nếu được chỉ định [31]. Thử nghiệm kích thích 

cosyntropin là xét nghiệm lựa chọn ở phụ nữ mang thai nếu nghi ngờ suy 

thượng thận. Trong một nhóm nhỏ phụ nữ mang thai khỏe mạnh, phản ứng 

cortisol tổng số đỉnh sau khi tiêm ACTH cao hơn đáng kể so với trạng thái 

không  mang thai (trung bình, 1000 nmol / L [37 μg / dL]) ở tam cá nguyệt thứ 

hai và thứ ba, trong khi phản ứng của chúng trở về mức độ như trước khi có thai 

trong thời gian sau sinh (trung bình, 700 nmol / L [26 μg / dL]) [45]. Vì vậy, nó 

đã được đề xuất để sử dụng cắt cortisol chẩn đoán cao hơn 700 nmol / L (25 μg / 

dL), 800 nmol / L (29 μg / dL), và 900 nmol / L (32 μg / dL) cho lần đầu tiên, 

thứ hai, và tam cá nguyệt thứ ba [34]. tương ứng Giải thích các kết quả chẩn 

đoán đòi hỏi phải xem xét kỹ lưỡng các thay đổi sinh lý liên quan đến thai kỳ 

của chức năng thượng thận. Bệnh nhân mang thai có SVTTTPM được theo dõi 

các triệu chứng lâm sàng và dấu hiệu của thiếu hoặc dư glucocorticoid  (ví dụ, 

tăng cân bình thường, mệt mỏi, hạ huyết áp tư thế hoặc tăng huyết áp, tăng 

đường huyết), với định lương cortisol ít nhất mỗi ba tháng. Tăng liều 

hydrocortisone nên được thực hiện dựa vào lâm sàng từng BN, đặc biệt là trong 

tam cá nguyệt thứ ba [45]. Dùng glucocorticoid cho phụ nữ mang thai có thể 

ảnh hưởng lên sự phát triển tuyến thượng thận của thai. Thượng thận bị ức chế ở 

trẻ sơ sinh do tác dụng của thuốc từ lúc trong bụng mẹ thường tự khỏi sau khi ra 

đời và thường nhẹ. Vết thương khó liền sẹo, nhiễm khuẩn và da mỏng, nhiễm 

khuẩn dễ lan rộng do phản ứng ở mô bị suy giảm. tăng liều hydrocortisone 20-

40% từ tuần thứ 24 trở đi để phản ánh sự gia tăng sinh lý của cortisol tự do. Các 

chế phẩm Glucocorticoid có thể được sử dụng trong thai kỳ là hydrocortisone, 

cortisone acetate, prednisolone, và prednisone; dexamethasone thường được 

chống chỉ định bởi vì nó không bị bất hoạt bởi nhau bởi 11'-hydroxysteroid 

dehydrogenase loại 2 và do đó đi qua nhau thai đến thai nhi. Sử dụng liều 

hydrocortison trong chuyển  dạ cũng tương tự trong khi phẩu thuật. Tiêm bolus 
100 mg hydrocortisone  khi bắt đầu chuyển dạ. Sau đó truyền liên tục 200 mg 
hydrocortisone / 24 giờ [34]. Sau khi sinh, hydrocortisone có thể nhanh chóng 

giảm dần trở lại liều chuẩn. 

2.7.3 Điều trị  SVTTTPM ở trẻ em 

-Hydrocortisone được khuyến cáo cho liệu pháp hormone thay thế từ giai 

đoạn sơ sinh đến tuổi vị thành niên . Lượng cortisol được bài tiết trung bình 

khoảng 8 mg/m2/ngày. Hydrocortisone nên được uống làm 3 đến 4 lần/ngày (8-
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10 mg/m2/ngày; liều cao hơn được sử dụng trong trường hợp tăng sản thượng 

thận bẩm sinh). Việc điều trị nên bắt chước nhịp sinh lý của bài tiết cortisol tuy 

nhiên thông thường khó thực hiện. với liều điều chỉnh theo nhu cầu cá nhân. 

Nên tránh dùng các thuốc glucocorticoid có tác dụng kéo dài (ví dụ, 

prednisolone, dexamethasone). theo dõi thay thế glucocorticoid bằng đánh giá 

lâm sàng, bao gồm  tốc độ tăng trưởng, trọng lượng cơ thể, huyết áp và mức 

năng lượng. Điều trị ở trẻ em là nhằm kiểm soát các triệu chứng suy thượng 
thận với liều cho phép phát triển đầy đủ và phát triển tuổi dậy thì. Không có dữ 

liệu để so sánh hiệu quả lâu dài của các công thức glucocorticoid khác nhau. 

Tuy nhiên, hydrocortisone có chu kỳ bán rã ngắn và dễ chuẩn độ hơn ở trẻ em. 

Điều này giảm thiểu tác dụng phụ bất lợi so với glucocorticoid tác dụng lâu 

hơn.  
Không nên điều trị quá liều và liều hàng ngày nên được điều chỉnh tùy theo 

tình trạng lâm sàng và tăng trưởng. Liều glucocorticoid cần được tăng lên theo 

sự tăng diện tích bề mặt cơ thể của trẻ. Tăng cân quá mức với vận tốc chiều cao 

giảm hoặc các triệu chứng hoặc dấu hiệu khác của hội chứng Cushing cho thấy 

sự thay thế glucocorticoid quá mức. Sự ức chế tăng trưởng ở liều lượng thấp 
hơn cũng có thể là do liều lượng trên 8 mg / m2 / ngày có thể vượt quá phạm vi 

sinh lý; do đó, việc theo dõi sát sao các vận tốc tăng trưởng và trọng lượng và 

tình trạng lâm sàng nói chung là quan trọng nhất đối với việc điều chỉnh liều. 

Đo ACTH huyết tương thường cao hơn mức bình thường và không hữu ích cho 

việc theo dõi định kỳ. Tăng cân không đầy đủ, mệt mỏi, chán ăn và tăng sắc tố 

cho thấy cần tăng liều thuốc [16]. 

Trẻ em bị SVTTTPM cần thay thế Mineralocorticoid được thay thế bằng 

fludrocortisones. Liều fludrocortisones trong năm đầu của cuộc đời thường là 

150 µg/m2/ngày. Điều tri thay thế mineralocorticoid thích hợp nhìn chung có 

tác dụng giảm được liều hydrocortisone. Liều fludrocortisones có liên quan đến 

diện tích da của cơ thể và giảm xuống khi tuổi tăng lên. Liều 100 µg/m2/ngày là 

đủ đối với trẻ sau 2 tuổi. Nhu cầu này tiếp tục giảm ở vị thành niên và người 

trưởng thành (50 đến 100 µg/m2/ngày hay 100 đến 200 µg). Liều thay thế 

mineralocorticoid được kiểm soát bằng hoạt độ renin huyết thanh hoặc huyết áp 

động mạch. Đối với trẻ sơ sinh, Nên bổ sung natri clorua trong thời kỳ sơ sinh 

và lên đến 12 tháng tuổi [45]. Muối cần được bổ sung cùng với sữa , lượng bổ 

sung trong 6 tháng đầu là cần bổ sung natri clorua từ 1 đến 2 g / ngày (17 đến 

34 mmol / ngày), được chia thành nhiều lần. Bổ sung muối có thể ngưng lại khi 

trẻ được cung cấp đủ muối qua thức ăn. 

 

2.8.Chế độ ăn sinh hoạt và tư vấn 

- Khuyên bệnh nhân ăn đủ muối, đưòng, trong các trường hợp cần thiết 

phải tăng liều hydrocortison, bệnh nhân luôn phải có thuốc tiêm loại 

hemisuccinat hydrocortison dự trữ khi cần thiết. 

- Tư vấn cho bệnh nhân biết được các yếu tố gây nặng bệnh như: chế độ ăn 
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ít muôi, gắng sức, nhiễm trùng, chấn thương, dùng thuốc cản quang, bỏ điều trị, 

nôn, ra nhiều mồ hôi, rối loạn tiêu hoá, có thai, dùng thuốc lợi tiểu và thuốc an 

thần. Tất cả bệnh nhân nên được trang bị thẻ khẩn cấp steroid và thông tin cảnh 
báo y tế để thông báo cho nhân viên y tế về nhu cầu tăng liều glucocorticoid để 

ngăn ngừa hoặc điều trị khủng hoảng suy thượng thận và nhu cầu điều trị 

steroid tiêm ngay lập tức trong trường hợp trường hợp khẩn cấp. Tư vấn di 
truyền cho bệnh nhân bị SVTTTPM do rối loạn di truyền. 

2.9. Theo dõi điều trị 

Điều trị có kết quả khi các triệu chứng lãm sàng giảm. 

- Cảm giác ăn ngon miệng hơn. 

- Hồi phục cân nặng. 

- HA ổn định, không có hạ huyết áp tư thế. 

- Sinh hoạt trỏ lại bình thường và ổn định. 

- Triệu chứng sạm da thường tiến triển chậm và tồn tại lâu. 

- Người lớn và trẻ em bị SVTTTPM được khám bởi một bác sĩ nội tiết ít 

nhất mỗi năm. Trẻ em nên được khám ít nhất mỗi 3 đến 4 tháng 

III. SUY  VỎ THƯỢNG THẬN THỨ PHÁT 

Suy vỏ thượng thận thứ phát (SVTTTP) là Suy vỏ thượng thận do bất kỳ 

quá trình nào liên quan đến tuyến yên và cản trở sự tiết corticotropin. Sự thiếu 

hụt Corticotropin có thể bị cô lập hoặc có thể xảy ra trong sự kết hợp với sự 
thiếu hụt các hormon tuyến yên khác. 

3.1.Bệnh nguyên 

Suy thượng thận thứ phát xảy ra do sự thiếu ACTH, nguyên nhân thường 

gặp nhất là: 

(1) Điều trị bằng glucocorticoid liều cao kéo dài. 

(2) Sự giảm tiết ACTH từ tuyến yên cũng thường do u bướu tại vùng hạ 

khâu não tuyến yên. 

(3) Nguyên nhân hiếm hơn như túi phình mạch cảnh, hoại tự tuyến yên hậu 

sản, bệnh sarcoidosis, nhiễm sắc tố sắt, chấn thương sọ não, phẫu thuật vùng sọ, 

chiếu xạ tuyến yên, lao, giang mai, nhiễm nấm, viêm tuyến yên thấm nhuận 

lympho bào hoăc suy tuyến yên vô căn và gia đình... 

(4) Bất thường phát triển của tuyến yên do đột biến gen Pit-1 và PROP1 

làm giảm ACTH và các hormone khác[9]. 

(5) Tăng tiết cortisol do u nhỏ ở thượng thận cũng có thể gây ức chế trục 

yên đối. 

(6) Sau cắt u tuyến thượng thận một bên có thể gây suy vỏ thượng thận vì 

thế cần có thời gian điều trị bổ sung kéo dài. 

3.2. Bênh sinh 

Thiếu ACTH sẽ làm giảm tiết cortisol và androgen của tuyến thượng thận. 
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Sự tiết aldosteron bình thường ngoại trừ một số rất ít trường hợp. Trong giai 

đoạn đầu, nồng độ cơ bản của ACTH giảm và sự tiết ACTH và cortisol khi có 

stress thấp hơn trên người bình thường. Khi sự tiết ACTH tiếp tục giảm vùng bó 

và vùng lưới sẽ bị teo, nồng độ cortisol sẽ giảm. Ở giai đoạn này trên trục tuyến 

yên thượng thận bị suy yếu, khi có stress sự tiết ACTH giảm và khi kích thích 

bằng ACTH ngoại sinh sự đáp ứng của tuyến thượng thận cũng giảm. Hạ huyết 

áp tư thế xảy ra trong suy thượng thận thứ phát  là do giảm đáp ứng của các thụ 

thể catecholamin. ACTH giảm thấp nên không có xạm da[2]. 

3.3. Triệu chứng lâm sàng 

 Đa số các triệu chứng của thiếu cortisol đều không đặc hiệu và xảy ra từ từ 

như mệt, yếu, suy nhược, chóng mặt tư thế, sụt cân, và chán ăn. Bệnh nhân có 

thể đến khám vì triệu chứng tiêu hóa như buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau bụng. 

Các triệu chứng diễn tiến từ từ, đôi khi cũng có bệnh cảnh cấp khi có stress. 

Bệnh nhân lâm sàng tương tự trường hợp suy thượng thận nguyên phát ngoại 

trừ các điểm sau đây: 

(1) Do không có sự tăng tiết ACTH và các peptid liên hệ nên 

không có triệu chứng xạm da, bệnh nhân suy tuyến yên thường có màu da 

nhợt nhạt. 

(2) Do sự tiết aldosteron còn duy trì nên bệnh nhân không có 

các triệu chứng giảm natri huyết, tăng kali huyết, toan máu nhẹ. Nếu có 

giảm natri huyết thì nguyên nhân là giảm độ lọc vi cầu hoặc suy giáp kết 

hợp. 

(3) Các triệu chứng của suy tuyến yên cũng có thể hiện diện. 

(4) Hạ đường huyết thường gặp hơn vì thiếu đồng thời ACTH và 

hormon tăng trưởng [5]. 

3.4. Cận lâm sàng 

Xét nghiệm máu có thể thấy đường huyết thấp. Natri máu giảm do giảm 

cortisol, tăng tiết vasopressin, và giữ nước. Kali máu không tăng vì không có 

giảm aldosterone. Tuy nhiên sự thay đổi của các chỉ số sinh hóa này không đặc 

hiệu nên không chẩn đoán xác định được về chức năng vỏ thượng thận. Do đó 
cần làm xét nghiệm đo cortisol huyết tương tĩnh hoặc nghiệm pháp động để 

chẩn đoán. Cần đảm bảo bệnh nhân không dùng glucocorticoid ngoại sinh khi 

đo cortisol để chắc chắn cortisol đo được là do vỏ thượng thận sản xuất ra. Nói 

chung phải ngưng thuốc glucocorticoid trước 24‐48 giờ trước khi đo cortisol 
máu. Trên thực hành lâm sàng thường ngưng prednisone hoặc hydrocortisone 1 

ngày trước khi đo cortisol hay làm nghiệm pháp động [33]. 

Định lượng Cortisol huyết tương buổi sáng 

Giá trị Cortisol vào buổi sáng thấp ( < 3 mcg/dL) là đủ để chẩn đoán suy 

vỏ thượng thận, và giá trị cortisol cao > 20 mcg/dL giúp loại trừ chẩn đoán [27]. 

Trong hầu hết các trường hợp, một thử nghiệm động, test kích thích 

cosyntropin , cũng được thực hiện. Test này xác định các tuyến thượng thận còn 
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khả năng đáp ứng với kích thích tối đa bởi ACTH tổng hợp hay không. Nó cũng 

được sử dụng để chẩn đoán suy vỏ thượng thận trung tâm, cho đến khi đủ thời 

gian để vỏ thượng thận bị teo lại do đáp ứng với sự thiếu kích thích của 

ACTH[33]. 

Test cosyntropin chuẩn được thực hiện bằng cách thu thập mẫu để đo nồng 

độ cortisol máu ban đầu, tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm bắp 250 mcg cosyntropin. và 
đo lại nồng độ Cortisol máu 30 và 60 phút sau đó. Kết quả được coi là bất 

thường nếu nồng độ Cortisol máu sau kích thích 30 phút hoặc sau 60 phút < 18-

20 mcg/dL (tức là < 450-500 nmol/L). Nghiệm pháp này có thể được thực hiện 
vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Nếu một bệnh nhân đang được điều trị 

bằng glucocorticoid, cần phải dừng thuốc trước khi làm nghiệm pháp[5]. Vì 

nghiệm pháp kích thích bằng ACTH chỉ đánh giá trực tiếp vỏ thượng thận, do 

đó có thể vẫn cho đáp ứng bình thường ở bệnh nhân bị suy tuyến yên, hạ đồi 

mới xảy ra nhưng vỏ thượng thận chưa bị ảnh hưởng. Do đó nếu lâm sàng bệnh 

nhân có triệu chứng phù hợp suy thượng thận, nhưng nghiệm pháp Synacthen 

đáp ứng bình thường thì nên làm thêm các nghiệm pháp đánh giá chức năng 

vùng tuyến yên và hạ đồi. 

Có ý kiến cho rằng nghiệm pháp kích thích cosyntropin liều chuẩn có thể 

bỏ sót các trường hợp suy vỏ thượng thận nhẹ vì liều ACTH được dùng trong 

nghiệm pháp này khá nằm trên mức sinh lý. Dữ liệu từ các nghiên cứu đánh giá 

vai trò tiềm năng của nghiệm pháp kích thích cosyntropin liều thấp trong đó sử 

dụng 1 mcg cosyntropin, không thể hiện rõ ràng rằng tets liều thấp tốt hơn liều 

tiêu chuẩn. Do đó nghiệm pháp kích thích với liều chuẩn nên được sử dụng 

trong hầu hết các tình huống [45]. 

Định lượng ACTH là “ bình thường một cách bất thường” ( tức là tăng do 

đáp ứng với nồng độ Cortisol thấp) và thấp thực sự thấp trong suy vỏ thượng 

thận trung tâm. suy thuợng thận thứ phát: ACTH trong khoảng 0-50 pg/mL (0-

11 pmol/L) và thường dưới 20 pg/mL (4.4 pmol/L). Đo ACTH nhiều khi không 

cho phép kết luận rõ ràng vì ACTH tiết ra từng đợt và thời gian bán hủy tương 

đối ngắn.  
Test dung nạp Insulin đánh giá  đáp ứng của trục Dưới đồi – Tuyến yên – 

Tuyến thượng thận với hạ đường huyết do Insulin. Nghiệm pháp này nên được 
thực hiện ở các cơ sở y tế có kinh nghiệm bởi nhân viên được đào tạo, và không 

nên tiến hành với người bệnh có bệnh lý mạch vành rõ rệt hoặc động kinh chưa 

được kiểm soát. Đáp ứng bình thường với nghiệm pháp gây stress hạ đường 

huyết sẽ loại bỏ chẩn đoán suy thượng thận thứ phát. Đáp ứng dưới mức bình 

thường kết hợp với đáp ứng bình thuờng trong nghiệm pháp kích thích bằng 

ACTH cho phép chẩn đoán suy thượng thận thứ phát[30]. 
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3.5. CHẨN ĐOÁN 

 

 
 

3.6. ĐIỀU TRỊ 

Liệu pháp hormone thay thế nên được điều trị các bệnh nhân được chẩn đoán 

SVTTTP. Hydrocortisone (cortisol) 15-30 mg/ngày hoặc cortisol 37.5 mg hoặc 

prednison 7.5mg/ngày uống, chia 2/3 liều uống buổi sáng, 1/3 uống liều buổi 

chiều. Liều lượng được điều chỉnh theo trọng lượng [26]. Cách phân phối liều 

thuốc glucocorticoid: Nếu khoảng cách dùng thuốc glucocorticoid gần nhau 

không có khoảng thời gian giữa 2 liều thuốc dùng để giải phóng cho trục Hạ 

đôì- tuyến yên-tuyến thượng thận (HĐ‐ TY‐TTT) phục hồi cũng làm tăng khả 
năng suy thượng thận do glucocorticoid. Dùng glucocorticoid vào buổi tối 

thường gây ức chế đợt tiết ACTH bình thường vào sáng sớm [2]. Điều trị suy 

thượng thận thứ phát thường không đòi hỏi corticoid khoáng như suy thượng 

thận nguyên phát[5].  

Cần duy trì cân bằng nuớc và muối. Nếu huyết áp giảm thì dùng 

Fludrocortisone acetate liều 0,05-0,1 mg/ ngày[5]. Cũng dùng liều cortisol 

tương tự như trên. Fludrocortison thường không cần thiết. Nếu thiếu các 

hormon khác thì cũng phải bù đắp bằng liều thích hợp thí dụ hormon tuyến 

giáp, hormon sinh dục [3]. Trường hợp suy thượng thận sau khi điều trị 

glucocorticoid dài ngày, sự hồi phục hạ khâu não, tuyến yên, tuyến thượng thận 
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đòi hỏi hàng tuần, hàng năm tùy thuộc liều và thời gian điều trị. Do đó có thể 

cần dùng liều hormon thay thế trong thời gian khá dài. Khi có stress phải tăng 

liều gấp hai lần hoặc cortisol đến 200-300 mg mỗi ngày[5]. 

Nếu đủ liều bệnh nhân sẽ có cảm giác khỏe, hết yếu mệt, tăng cân không còn hạ 

huyết áp tư thế. 

Mổ: nếu bệnh nhân suy thượng thận bị mổ phải điều chỉnh rối loạn nước điện 

giải, tiêm båp 100 mg cortisol khi vào phòng mổ, sau đó 50 mg cortisol tiêm 

bắp hoặc tiêm mạch mỗi 6 giờ cho trong 24 giờ ở phòng hồi sức, nếu tình trạng 

ổn giảm 25 mg mỗi 6 giờ 24 giờ cho đến liều duy trì trong 3 -5 ngày. Khi BN 

uống được lại dùng trở lại liều hydrocortison. 

Duy trì liều cao hoặc tăng 200-400 mg mỗi ngày nếu có sốt, hạ huyết áp hoặc có 

biến chứng khác [3,5]. 

IV. SUY VỎ THƯỢNG THẬN CẤP 

4.1.Bệnh nguyên 

Cơn suy thượng thận cấp xảy ra: 

- Bệnh nhân bị suy thượng thận mạn có stress, chấn thương, phẫu thuật, nhiễm 

trùng, bỏng, thai nghén, tăng chuyển hóa do cường giáp hoặc do thuốc. 

Điều trị thuốc op'DDD, aminoglutethimide, ketoconazole. 

Cắt bỏ tuyến thượng thận. 

- Suy thượng thận thứ phát. 

Suy tuyến yên do u bướu chèn ép hoặc các bệnh lý khác. 

Suy tuyến yên do đang dùng corticoid lâu ngày ngưng thuốc thình lình hoặc có 

thêm stress. 

- Tuyến thượng thận bình thường. 

Xuất huyết tuyến thượng thận hoặc tạo huyết khối. 

Nhiễm trùng huyết do não mô cầu, hội chứng w, do phế cầu trùng, tụ câù trùng, 

liên cầu trùng. 

Chấn thương, phẫu thuật. 

Chup hinh động mạch hoặc tĩnh mạch thận, thượng thận với thuốc cản quang có 

thể gây tai biến huyết tắt xuất huyết. 

Điều trị bằng thuốc kháng đồng. 

 Suy thượng thận chức năng 

Trong các trường hợp nhiễm trùng nặng có thể có suy thượng thận cấp không 

xuất huyết. 

- Hội chứng Debre Fibriger (do thiếu men 21 hydroxylase) gặp ở trẻ em, gây ra 

hội chứng mất muối, mất nước, tiêu chảy, ói mửa, trụy tim mạch kèm theo với 

triệu chứng nam hóa xảy ra ngay sau khi sinh. 

 

4.2. Bệnh Sinh 

Tuyến thượng thận bình thường tiết ra mỗi ngày khoảng 20-30 mg cortisol và sẽ 
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tăng tiết gấp 6-10 lần trong tình trạng stress. Sự tăng tiết hormon tiết ra không 

đủ nhu cầu sẽ gây ra cơn suy thận thượng cấp. Trong một phân tích hồi cứu của 

444 bệnh nhân suy thượng thận, tần suất của SVTTC ở bệnh nhân người lớn với 

SVTTMT  là 6.6  / 100/ năm [36]. Cortisol có nhiều tác dụng, thiếu cortisol sẽ 

đưa đến suy chức năng của nhiều cơ quan: Hạ huyết áp do giảm trương lực 

mạch máu, có lẽ do giảm đáp ứng của tim và mạch máu với cortisol và một 

phần do giảm khả năng giữ natri bởi thận[45]. Thiếu cortisol nên thận không 

thải được hoàn toàn nước tự do làm giảm natri máu gây ra nhiều triệu chứng ức 

chế hệ thần kinh trung ương. Thiếu hoạt tính của corticoid khoáng trên thận sẽ 

gây ra tăng kali huyết, toan chuyển hóa. Giảm khả năng tân sinh đường có thể 

gây ra hạ đường huyết khi nhịn đói. Ngoài ra cũng có tình trạng tăng đa nhân ái 

toan, tăng sản xuất lymphocyte.Sự giảm cortisol cũng có thể đưa đến nhiều triệu 

chứng không đặc hiệu, chưa hoàn toàn giải thích được như yếu mệt, vô cảm 

kém ăn, ói, đau bụng, sốt ( không do nhiễm trùng). 

4.3. Triệu chứng lâm sàng 

Bệnh nhân có toàn trạng suy sụp, rất mệt. Tri giác có thể rối loạn, huyết áp 

giảm, hạ áp tư thế thường gặp. Có thể có choáng nặng, mạch nhanh yếu, tiếng 

tim nghe nhỏ. Nhiệt độ cơ thể cao cũng thường gặp và có thể do nhiễm trùng đi 

kèm. Chán ăn, buồn ói, ói mửa và đau bụng hầu như luôn hiện diện. Triệu 

chứng đau bụng có thể nặng, giống như đau bụng do nguyên nhân ngoại khoa. 

Cũng có thể có tình trạng tăng vận động, mê sảng. 

Bệnh nhân bị Addison thường có xạm da toàn thân hoặc ở gần các rãnh như 

lòng bàn tay, bàn chân núm vú, môi lợi niêm hoặc các vết sẹo sẫm màu. 

Trong suy thượng thận thự phát bệnh nhân cũng có các triệu chứng tương tự 

như trên nhưng không có xanh da, ngoài ra còn có thêm bất lực, mất kinh, rụng 

lông da trắng như sáp, các triệu chứng của suy giáp, rối loạn thị trường mắt... 

Bệnh nhân dùng cortisol lâu ngày có dạng hội chứng cushing. 

4.4.  Xét nghiệm cận lâm sàng 

Natri huyết thường giảm, đôi khi bình thường. Kali huyết bình thường hoặc hơi 

tăng. Có thể có toan máu nhẹ. Trong suy thượng thận nguyên phát có thể tăng 

kali nặng gây loạn nhịp tim và liệt do tăng kali. Suy thượng thận thứ phát 

thường không kèm tăng kali huyết. Hạ đường huyết thường gặp và có thể trầm 

trọng. Cortisol trong máu giảm, ngay cả khi bệnh nhân đang có stress. 

4.5. Chẩn đoán 

      SVTTC nên được cân nhắc ở những bệnh nhân bị hạ huyết áp kháng 

catecholamine không giải thích được hoặc các dấu hiệu và triệu chứng nặng phù 

hợp với suy vỏ thượng thận. Các triệu chứng của suy thượng thận cấp thường 

không đặc hiệu, bao gồm yếu cơ, mệt mỏi, buồn nôn, nôn, đau bụng, sốt và thay 

đổi trạng thái tâm thần. Biểu hiện của suy vỏ thượng thận cấp tính nên được 

nghĩ đến nếu có tập hợp của đau bụng/mạng sườn, tụt huyết áp/shock, sốt và hạ 

đường huyết ở bệnh nhân. Suy thượng thận cấp thường gặp nhiều hơn ở suy 
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thượng thận nguyên phát hơn là suy thượng thận trung tâm.   

    Cận lâm sàng với giảm natri, tăng kali, hạ đường máu, tăng lymphocyte, giảm 

bạch cầu ái toan. Khai thác thêm tiền sử gợi ý: suy thượng thận mạn, bệnh lý 

tuyến yên, sử dụng corticoide liều cao ( liều thấp kéo dài cũng có thể bị do gặp 

stress, chấn thương, phẫu thuật), đang điều trị thuốc chống đông máu. Đôi khi 

chẩn đoán dựa vào đáp ứng khi điều trị thử với các thuốc glucocorticoid. Củng 

cố chẩn đoán dựa vào các thăm dò như trong suy thượng thận mạn nếu điều 

kiện cho phép.         

4.6. Điều trị cơn suy thượng thận cấp  

Điều trị cơn suy thượng thấp là một điều trị cấp cứu không trì hõan để khẳng 

định chẩn đóan. Nếu nghi ngờ SVTTC, bệnh nhân cần được điều trị nhanh 

chóng, vì nếu không, có thể dẫn đến tử vong. Việc chẩn đoán xác định suy 

thượng thận cấp có thể thực hiện sau[39]. Ban đầu có thể sử dụng 

dexamethasone 4mg tiêm tĩnh mạch trong khi lấy xét nghiệm Cortisol ban đầu 

và thực hiện nghiệm pháp kích thích cosyntropin. Điều trị kinh nghiệm với 

hydrocortisone tiêm tĩnh mạch ( 100mg TM mỗi 8h, với sự giảm liều nhanh 

chóng) có thể được bắt đầu. Bên cạnh đó, việc điều trị cũng bao gồm truyền 

Natri clorid và Glucose để hiệu chỉnh sự giảm thể tích, mất nước và hạ đường 

huyết. Bệnh nhân thường phải được điều trị ở khoa Hồi sức tích cực. Vì nhịp 

sinh học ngày đêm của sự tiết ACTH và Cortisol bị đảo lộn trong các đợt bệnh, 

và vì stress nghiêm trọng cũng kích thích tiết Cortisol, nên mẫu Cortisol ngẫu 

nhiễn có thể được lấy để chẩn đoán suy thượng thận hoàn toàn hoặc tương đối 

trong điều kiện Hồi sức tích cực. Ở những bệnh nhân mà: (1)  Có huyết động 

không ổn định và không đáp ứng với các chất vận mạch dù đã được bù đủ dịch 

hoặc (2) có các dấu hiệu và triệu chứng gợi ý suy vỏ thượng thận, mẫu Cortisol 

ngẫu nhiên nên được lấy, và thực hiện nghiệm pháp kích thích cosyntropin ngay 

sau đó.Ngưỡng nồng độ Cortisol để thiết lập một chẩn đoán suy vỏ thượng thận 

(Cortisol ngẫu nhiên < 20 mcg/dL, một số ngưỡng khác như < 25 mcg/dL, 

và/hoặc tăng 9 mcg/dL sau nghiệm pháp Cosyntropin) còn gây tranh cãi. Lý do 

là những quan tâm về sự tồn tại của trạng thái kháng Cortisol ở những bệnh 

nhân hồi sức do các cytokines viêm, sự giảm ái lực gắn của globulin gắn kết 

Cortisol, và các yếu tố phiên mã tiền viêm. Một số tác giả trong lĩnh vực này tin 

rằng nồng độ Cortisol thích hợp trong điều kiện hồi sức có thể không còn phù 

hợp trong hoàn cảnh stress nghiêm trọng hoặc các phẫu thuật ngoại khoa kéo 

dài hoặc biến chứng. Hoàn cảnh thứ hai này được coi là suy thượng thận tương 

đối.Cần tìm các yếu tố kích hoạt và nguyên nhân [45]. 

Dịch truyền: 

Dịchh truyền thường được sử dụng là Glucose 5% và Natri chlorure 0,9% 

khoảng 3000ml nếu mất nước trên 20%. Trong giờ đầu: 1000ml và trong 8 giờ 

đầu: 2000-3000 ml. Giúp cải thiện tình trạng mất nước, hạ huyết áp, giảm natri 

và hạ đường máu. Cần chú ý ở bệnh nhân có bệnh lý tim mạch trước [5]. Vẫn 

còn nhiều tranh cãi về việc sử dụng glucocorticoids hợp lý nhất trong điều kiện 
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hồi sức. Mặc dù các kết quả của các thử nghiệm lâm sàng điều trị glucocorticoid 

cho nhiễm trùng huyết mà không có bằng chứng của suy thượng thận đã được 

tổng hợp, một đánh giá hệ thống cho thấy sử dụng hydrocortisone hoặc các chế 

phẩm tương đương của nó 300 mg/ngày hoặc ít hơn trong 5 ngày hoặc hơn đã 

cho thấy sự giảm có ý nghĩa thống kê tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân và tử 

vong do nằm viện. 

 

Tuy nhiên, có sự không đồng nhất rõ rệt trong số các kết quả thử nghiệm, và thử 

nghiệm Điều trị Corticosteroid trong shock nhiễm trùng  đã không thể chứng 

minh lợi ích của việc điều trị glucocorticoid kinh nghiệm. 

 

Trường Đại học Y học Hồi sức Hoa Kỳ, trong một khảo sát Chiến dịch nhiễm 

trùng huyết, đã không ủng hộ việc thực hiện test tiêu chuẩn để chẩn đoán suy 

thượng thận, mà thay vào đó khuyến cáo sử dụng glucocorticoids ở các nhóm 

bệnh nhân được lựa chọn: những người bị shock nhiễm trùng phụ thuộc vận 

mạch, và những bệnh nhân mắc hội chứng suy hô hấp cấp (ARDS) sớm. 

 

Liêu pháp glucocorticoid: 

-Hydrocortisone: sử dụng liều cao, càng nhanh càng tốt nguy cơ cao nếu điều 

trị muộn và liều thấp. Lưu ý khi dùng liều cao glucocorticoid, có tiềm năng giữ 

nước do có tác dung corticoid khoáng của thuốc[45]. 

Hydrocortisone hemisuccinat hoặc phosphate 100-200 mg / 6 giờ đường tĩnh 

mạch trong 24 giờ đầu [1,52]. Nếu hydrocortisone không có sẵn,  prednisolone 

là một lựa chọn thay thế. Dexamethasone là lựa chọn ít được ưu tiên nhất và chỉ 

nên dùng nếu không có glucocorticoid khác[45]. Thường đáp ứng nhanh và cải 

thiện triệu chứng trong vòng 12 giờ. Nếu cải thiện giảm liều còn 50 - 100 mg / 6 

giờ / tĩnh mạch ngày thứ hai. Phần lớn bệnh nhân đáp ứng và liều giảm dần còn 

10 mg / 8 giờ từ ngày thứ 4 hoặc thứ 5. Sau đó chuyển sang liều duy trì [33]. 

Sau 4-6 ngày Hydrocortison được chuyển thành loại uống, rồi trở lại liều duy trì 

khoảng 30mg/ngày [1,33]. 

 

 

Bảng 2. Liều glucocorticoid tĩnh mạch trong trường hợp ốm nặng, phẫu thuật 

lớn hoặc suy thượng thận cấp 

 Tuổi Thuốc Bolus (một Duy trì* 

    liều)*   

        

  3 tuổi Hydrocortisone 25 mg TM 25-30 mg/ngày TM 

        

>3 và <12 Hydrocortisone 50 mg TM 50-60 mg/ngày TM 
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tuổi       

        

  12 tuổi Hydrocortisone 100 mg TM 100 mg/ngày TM 

        

Người lớn Hydrocortisone 100 mg TM 100-200 mg/ngày TM 

        

 *liều bolus và duy trì khoảng 100 mg/m
2
 

 

- Corticoid khoáng thường ít sử dụng trong cơn cấp do dùng liều cao cortisol 

(gây tác dụng corticoid khoáng). Khi liều glucocorticoid giảm dưới 100 

mg/ngày, một só bệnh nhân sử dụng thêm Desoxycorticosterone acetate 

(Percorten) liều 2,5-5 mg/ tiêm bắp ngày 1 hoặc 2 lần. Nếu trụy mạch mặc dù 

bù dich và glucorticoid thích hợp, cần tăng liều glucocorticoid hoặc tìm nguyên 

nhân: Đôi khi đòi hỏi thêm thuốcvận mạch. 

 Desoxycorticosteron acetat (DOCA, Syncortil) hàm lượng 10mg, bắt đầu 

tác dụng sau tiêm bắp 2 giờ, kéo dài 24 giờ. Cụ thể Syncortil 5mg lập lại sau 24 

giờ đối với thể vừa. Trường hợp nặng, ngoài cung cấp 4 lít dịch/24giờ, cho 

Syncortil tiêm bắp mỗi 12 giờ, có khi 10mg/12 giờ[1]. 

Luu ý - Bệnh nhân ốm nặng kèm biến chứng nặng (choáng nhiễm trùng liều cao 

cortisol 100 mg/mỗi 6-8 giờ cho đến khi ổn định 

- Bệnh nhân Addison tiên phát, thay thế corticoid khoáng, dạng Fludrocortisone 

được thêm vào khi liều cortisol giảm xuống còn 50-60 mg/ ngày. 

- Bênh nhân có suy thượng thận thứ phát kèm, điều trị ưu tiên vói glucoco 

rticoid. 

- Tiêm bắp cortisone acetate chống chỉ định trong suy vỏ thượng thận cấp vì lý 

do sau: (1) hấp thu chậm, (2) biến đổi thành cortisol trong gan, (3) nồng độ 

huyết tương của cortisol không ổn định, (4) có sự ức chế không đủ của nồng độ 

ACTH huyết tương, hoạt hóa glucocorticoid không đủ chỉ định. 

Theo dõi  

Tránh di chuyển BN nhiều. 

 Về lâm sàng theo dõi mỗi giờ: tình trạng mất nước, mạch, nhiệt độ, lượng 

nước tiểu, tri giác. 

 Về cận lâm sàng, làm xét nghiệm mỗi 4-6 giờ: Điện giải đồ máu, niệu; 

đường huyết, creatinin máu, protid máu toàn phần, huyết đồ. Tùy tình hình, có 

thể làm thêm: cấy máu, X quang phổi, bụng tại giường. ECG nhiều lần. Đồng 

thời tìm và điều trị nguyên nhân khởi phát (kháng sinh...)[1]. 

 

 

  



 

 32 
 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

TIẾNG VIỆT 

1. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội tiết-chuyển hóa của bộ y tế 

(2015), trang 143-164.  

2. Trần Quang Nam(2014),” Suy Thượng Thận Do Glucocorticoid”, Tạp 

chí y học TP Hồ Chí Minh, tập 18, số 4, trang 32-35 

3. Nguyễn Thuy Khê (2003) , “ Bệnh lý Vỏ Thượng thận”, Nội tiết học 

đại cương, trang 213 – 269 [3] 

4. Phạm Đình Lựu (2009),  “Tuyến Thượng Thận”,  Sinh lý học y khoa, 

trang 94-105[4] 

5. Nguyễn Hải Thủy (2008) , “ Suy vỏ thượng thận”, giáo trình sau đại 

học chuyên ngành nội tiết-chuyển hóa, trang 180 -197.  

 

TIẾNG ANH 

6. Ahn SW, Kim TY, Lee S, et al. “Adrenal insufficiency presenting as 

hypercalcemia and acute kidney injury”, Int Med Case Rep J 2016; 

9:223. 

7. Allolio B (2011), “ Adrenal insufficiency”, N Eng J Med,  390 : 2328 

8. Alkatib AA, Cosma M, Elamin MB, et al (2009), “A systematic 

review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials of 

DHEA treatment effects on quality of life in women with adrenal 

insuffi- ciency”, J Clin Endocrinol Metab;94:3676 –3681. 

9. Andrioli M, Pecori Giraldi F, Cavagnini F(2006), “Isolated 

corticotrophin deficiency”, Pituitary 2006; 9: 289–95. 

10. Arlt W, Callies F, van Vlijmen JC, et al (1999), 

“Dehydroepiandrosterone replacement in women with adrenal 

insufficiency”, N Engl J Med;341:1013–1020.[10] 

11. Barbetta L, Dall’Asta C, Re T, Costa E, Ambrosi B (2005) “Com- 

parison of different regimens of glucocorticoid replacement ther- apy 

in patients with hypoadrenalism”, J Endocrinol Invest; 28:632– 637.  

12. Bhansali A, Subrahmanyam KA, Talwar V, Dash RJ(2001), “Plasma 

cortisol response to 1 microgram adrenocorticotropin at 08 h & 16 h in 

healthy subjects”, Indian J Med Res.;114:173–176. 

13. Bleicken B, Hahner S, Ventz M, Quinkler M (2010),”Delayed 

diagnosis of adrenal insufficiency is common: a cross-sectional study 

in 216 patients”, Am J Med Sci 2010; 339:525. 



 

 33 
 

14. Binder G, Weber S, Ehrismann M, et al (2009), “Effects of  

dehydroepi- androsterone therapy on pubic hair growth and 

psychological well-being in adolescent girls and young women with 

central ad- renal insufficiency: a double-blind, randomized, placebo-

con- trolled phase III trial”, J Clin Endocrinol Metab;94:1182– 1190. 

15. Bornstein SR (2009),”Predisposing factors for adrenal 

insufficiency”,N Engl J Med.;360:2328 –2339. 

16. Bonfig W, Pozza SB, Schmidt H, Pagel P, Knorr D, Schwarz HP 

(2009),” Hydrocortisone dosing during puberty in patients with 

classical congenital adrenal hyperplasia: an evidence-based 

recommenda- tion”, J Clin Endocrinol Metab;94:3882–3888.  

17. Christiansen JJ, Bruun JM, Christiansen JS, Jorgensen JO, Gravholt 

CH(2011),” Long-term DHEA substitution in female adreno- cortical 

failure, body composition, muscle function, and bone me- tabolism: a 

randomized trial”, Eur J Endocrinol. 2011;165:293– 300.  

18. Czock D, Keller F, Rasche FM, Häussler U(2005),  Pharmacokinetics 

and pharmacodynamics of systemically administered glucocorticoids, 

Clin Pharmacokinet;44:61–98.  

19. Dickstein G, Shechner C, NicholsonWE, Rosner I, Shen-Orr Z, Adawi 

F et al,(1991)” Adrenocorticotropin stimulationtest: effect of basal 

cortisol level, time of day, and suggestednew sensitive low dose test”, 

J Clin Endocrinol Metab1991;72:773-78.16.  

20. Dorin RI, Qualls CR, Crapo LM(2003), “Diagnosis of adrenal insuffi- 

ciency”, Ann Intern Med,2003;139:194 –204. [20] 

21. Ekman B, Bachrach-Lindström M, Lindström T, Wahlberg J, 

Blomgren J, Arnqvist HJ  (2012),” A randomized, double-blind, 

crossover study comparing two- and four-dose hydrocortisone 

regimen with regard to quality of life, cortisol and ACTH profiles in 

patients with primary adrenal insufficiency”, Clin Endocrinol 

(Oxf);77: 18 –25.  

22. El-Farhan N, Pickett A, Ducroq D, et al (2013),” Method-specific 

serum cortisol responses to the adrenocorticotrophin test: comparison 

of gas chromatography-mass spectrometry and five automated im- 

munoassays”, Clin Endocrinol (Oxf), 2013; 78:673– 680.  

23. Feldman RD, Gros R,” Vascular effects of aldosterone: sorting out the 

receptors and the ligands”, Clin Exp Pharmacol Physiol 2013; 40:916. 



 

 34 
 

24. Ferre EM, Rose SR, Rosenzweig SD, et al(2016),” Redefined clinical 

features and diagnostic criteria in autoimmune polyendocrinopathy-

candidiasis-ectodermal dystrophy”, JCI Insight 2016; 1. 

25.  Findling MD, Blake Tyrrell MD (2011),  Adrenal insufficiency, 

Basic and clinical endocrinilogy 9th ed. 

26. Forss M, Batcheller G, Skrtic S, Johannsson G (2012), “Current 

practice of glucocorticoid replacement therapy and patient-perceived 

health outcomes in adrenal insufficiency - a worldwide patient 

survey”, BMC Endocr Disord;12:8. 

27. Grinspoon SK, Biller BM, (1994), “Clinical review 62: Laboratory 

assess- ment of adrenal insufficiency”, J Clin Endocrinol Metab 79: 

923–931[27]. 

28. Guidelines for the Diagnosis and Management of Critical Illness-

Related Corticosteroid Insufficiency (CIRCI) in Critically Ill Patients 

(Part I): Society of Critical Care Medicine (SCCM) and European 

Society of Intensive Care Medicine (ESICM) 2017.  

29. Hahner S, Loeffler M, Bleicken B, et al (2010),  “Epidemiology of 

adrenal crisis in chronic adrenal insufficiency: the need for new 

prevention strategies”,Eur J Endocrinol,;162:597–602. 

30. Jones DA, Miras A, Tringham JR(2008), “Addison’s disease: a 

diagnostic challenge”, Br J Hosp Med (Lond),69:M192–M195.  

31. Jung C, Ho JT, Torpy DJ, et al (2011),” A longitudinal study of 

plasma and urinary cortisol in pregnancy and postpartum”, J Clin 

Endocrinol Metab, 96:1533–1540. [31] 

32. Kong MF, Jeffcoate W. Eighty-six cases of Addison’sdisease. Clin 

Endocrinol (Oxf) 1994; 41:757-61.  

33. Krasner AS (1999). “Glucocorticoid‐induced adrenal insufficiency”. 

JAMA, 282(7), 671‐676. 

34. Lebbe M, Arlt W (2013), What is the best diagnostic and therapeutic 

management strategy for an Addison patient during pregnancy? Clin 

Endocrinol (Oxf);78:497–502.  

35. Marilynn Larkin (2017), “Timing of Glucocorticoid Therapy for 

Adrenal Insufficiency”, May Curb Adverse Effects - Medscape Lancet 

Diabetes Endocrinol 2017. 

36. Meyer G, Neumann K, Badenhoop K, Linder R, “Increasing prev- 

alence of Addison’s disease in German females: health insurance data 

2008 –2012”, Eur J Endocrinol. 2014;170:367–373.  



 

 35 
 

37. Miller WL, Auchus RJ(2011), The molecular biology, biochemistry, 

and physiology of human steroidogenesis and its disorders, Endocr 

Rev;32:81–151. 

38. Knutsson U, Dahlgren J, Marcus C, et al(1997),” Circadian cortisol 

rhythms in healthy boys and girls: relationship with age, growth, body 

composition, and pubertal development”, J Clin Endocrinol Metab. 

1997;82:536 –540.  

39. Oelkers W. (1996), “Adrenal insufficiency”, N Engl J Med, 335(16), 

1206‐1212.  

40. Orentreich N, Brind JL, Rizer RL, Vogelman JH(1984), “Age changes 

and sex differences in serum dehydroepiandrosterone sulfate concen- 

trations throughout adulthood”, J Clin Endocrinol Metab; 59:551–555. 

41. Purnell JQ, Brandon DD, Isabelle LM, Loriaux DL, Samuels MH 

(2004), “Association of 24-hour cortisol production rates, cortisol-

binding globulin, and plasma-free cortisol levels with body 

composition, leptin levels, and aging in adult men and women”, J Clin 

Endocrinol Metab;89:281–287. 

42. Speiser PW, Azziz R, Baskin LS, et al (2010), “Congenital adrenal 

hyper- plasia due to steroid 21-hydroxylase deficiency: an Endocrine 

So- ciety clinical practice guideline”, J Clin Endocrinol Metab; 

95:4133– 4160. 

43. Stuart PM, Krone NP (2011),”The Adrenal Cortex”. In: Melmed 

S,Polonsky KS, Lersen PR, Kronenberg HM eds. WilliumsText book 

of Endocrinology. 12th Edition. Philadelphia,Saunders 2011.pp479-

544 [44] 

44. Streeten DH, Anderson GH Jr, Bonaventura MM (1996), 

“Thepotential for serious consequences from misinterpretingnormal 

responses to the rapid adrenocorticotropin test”, JClin Endocrinol 

Metab; 81:285.14.  

45. Stefan R, Bornstein (chair), Bruno Allolio, Wiebke Arlt et al 

(2016)“Diagnosis and Treatment of Primary Adrenal Insufficiency: 

An Endocrine Society Clinical Practice Guideline”, The Journal of 

Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 101, Issue 2, 1 

February 2016, Pages 364–389 . 

46. Suliman AM, Freaney R, Smith TP et al (2003),  “The impact 

ofdifferent glucocorticoid replacement schedules on boneturnover and 



 

 36 
 

insulin sensitivity in patients with adrenalinsufficiency”, Clin 

Endocrinol (Oxf) 2003; 59:380.13.  

 

47. Suri D, Moran J, Hibbard JU, Kasza K, Weiss RE (2006), 

“Assessment of adrenal reserve in pregnancy: defining the normal 

response to the adrenocorticotropin stimulation test”, J Clin 

Endocrinol Metab;91:3866 –3872.  

48. Tormos LM, Schandl CA. The significance of adrenal hemorrhage: 

undiagnosed Waterhouse-Friderichsen syndrome, a case series. J 

Forensic Sci 2013; 58:1071. 

49.  Valero MA, Leon M, Ruiz Valdepeñas MP et al, “ Bonedensity and 

turnover in Addison’s disease: effect of glucocorticoid treatment”, 

Bone Miner 1994; 26:9.11.  

50. Varon J, Chen K, Sternbach GL (1998), “Rupert Waterhouse and Carl 

Friderichsen: adrenal apoplexy”, J Emerg Med 1998; 16:643. 

51. Vassiliadi DA, Dimopoulou I, Tzanela M, Douka E, LivaditiO, 

Orfanos SE et al(2014), “Longitudinal assessment of adrenalfunction 

in the early and prolonged phases of criticalillness in septic patients: 

relations to cytokine levels andoutcome”, J Clin Endocrinol Metab 

2014 Aug.22:jc20142619.  

52. Warkentin TE, Safyan EL, Linkins LA(2015), “Heparin-induced 

thrombocytopenia presenting as bilateral adrenal hemorrhages”, N 

Engl J Med 2015; 372:492. 

 

 


